
Zápis z 90. zasedání RMČ, které se konalo dne 24. 9. 2014 

od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Ing. Eliška Machačová, Ing. Martin Turnovský 

Omluven:   pan Aleš Benda 
  
Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 6:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu 89. zasedání RMČ ze dne 10. 9. 2014  

3. Veřejná zakázka „Komunikace a chodníky MČ Praha 22“ - investiční záměr na výběr 

zhotovitele - schválení způsobu zadání zadávacích podmínek a hodnotící komise   

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Komunikace Praha 22 - ul. 

Středohorská, Lnářská“ - výběr zhotovitel 

5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výstavba MŠ Pitkovice“ - záměr na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Oprava soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v      

k. ú. Uhříněves po povodni v červnu 2013“ - výběr zhotovitele projektové dokumentace 

pro provedení stavby“   

7. Zřízení věcného břemene  k pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 

8. Uzavření smlouvy o věcném břemeni služebnosti k provozování stavby „Cyklostezky MČ 

Praha 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. etapa, 1. část“ na pozemku parc. č. 1704 k. ú. 

Uhříněves 

9. Uzavření dohody mezi MČ Praha 22 a SVJ Zahrady Uhříněves z důvodu průchodu přes 

areál „Zahrady Uhříněves“ 

10. Dotace ze SFŽP zateplení veřejné budovy - Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů 

(Zateplení přístavby ZŠ Jandusů) -  schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a 

hodnotící komise 

11. Dotace ze SFŽP zateplení veřejné budovy - Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a 

ŠD (Zateplení objektu čp. 803 ul. V Bytovkách) -  schválení způsobu zadání, zadávacích 

podmínek a hodnotící komise 

12. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 

13. Oprava bytu č. 2, ul. Přátelství čp. 356, Praha 22 

14. 7. výzva Operačního programu Praha Adaptabilita 

15. Den sociálních služeb a zdraví a IV. setkání lékařů, nelékařských zdravotnických 

pracovníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví správního obvodu Prahy 22. Závěrečná 

zpráva - Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v Praze 22 

16. Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni. MČ Praha 22 ve spolupráci s o. s. 

Dolly 

17. Zápis z 28. jednání bytové komise ze dne 22. 9. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytu 

18. Úprava příplatku za vedení ředitelům škol 

19. Zhodnocení práce ředitelů za II. pololetí školního roku 2013/2014, včetně návrhu 

poskytnutí odměn 

20. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru 

21. Protidrogová prevence na místní úrovni v roce 2014  

22. Různé 

a) Příspěvek MČ Praha 22 občanům Hájku 

b) Den finanční gramotnosti pro ZŠ v Praze 22 Uhříněvsi 

c) Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 

 

2a) Kontrola zápisu z 89. zasedání RMČ ze dne 10. 9. 2014 

89/2,88/2,7MIM/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“ - viz písemná informace v materiálech, k bodu se 

diskutovalo - trvá 
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Usnesení: 

1. RMČ ukládá starostovi MČ vyhlásit veřejnou zakázku na výběr uchazeče pro akci 

„Organizátor veřejných zakázek“ pro MČ Praha 22 pro poskytování služeb v oblasti 

administrace veřejných zakázek. 

2. RMČ souhlasí s vyhotovením dodatku k Mandátní smlouvě č. 50/2012 PP-3, uzavřené s  

AK DPP, za stávajících podmínek a na dobu nezbytně nutnou pro ukončení probíhajících 

výběrových řízení. 

/6:0:0/ 

 

89/2,88/2,7MIM/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 

89/2,88/2,7MIM/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. - smlouva připravena k zaslání na KN - trvá 

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 P 22 - smlouvy jsou vlastníky podepsány; nyní OSM zajišťuje smlouvy o zřízení 

BVB - trvá 

89/2,88/2,7MIM/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 

89/2,88/2,7MIM/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 

89/2,88/2,7MIM/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 

89/2,88/2, 7MIM/8 - 14. Výzva OPPK -  

1a) Záměr Park Pitkovické rybníky - OŽP oslovil tři odborníky v oboru s výzvou o podání 

nabídky na zpracování dendrologického průzkumu s termínem do 29. 9. 2014. Překročí-li výše 

nabídek 50 000 Kč bez DPH, bude postupováno v souladu se směrnicí ÚMČ č. 5/2012 k zadávání 

veřejných zakázek; pan ZS návrhy smluv již obdržel, podnájemní smlouva mezi MČ a ČRS je také 

připravena podle podmínek současné mezi CG a ČRS.  

2b)Multifunkční dětské hřiště Jezera - řeší pan ZS Ing. Turnovský, žádost o ÚR podal 

EKOSPOL na OV dne 17. 9.2014. 

3) Protipovodňová opatření v generelu Říčanského potoka - výzva na zhotovitele studie 

zveřejněna, zasedání hodnotící komise dne 6. 10. 2014 od 10 hod. v zas. č. 113.  

89/2,88/2,7MIM/13 - Žádost o přemístění stanoviště nádob na tříděný odpad - realizace 

probíhá - sleduje OŽP - trvá 

88/2,7MIM/15 - Podnět občana MČ P22 - odpověď panu L. zaslána emailem den 11. 9. 2014 (na 

vědomí pan ZS) - splněno 

89/2,88/3 – VZMR na služby „Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele na 

zpracování PD„ - a) uchazeč byl o výsledku výběrového řízení informován - splněno; b) Smlouva 

o dílo – byla podepsána - splněno 
89/2,88/4 - VZMR na stavební práce na výběr zhotovitele akce „Komunikace MČ P 22 - ul. 

Středohorská, Lnářská“ - výběr zhotovitele - vyhodnocení dnes v materiálech - viz 

samostatný bod  
89/2,88/5 - VZMR 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. Pro zajištění VZ na výběr zhotovitele díla je třeba urychleně zajistit 

zpracování PD pro provedení stavby vč. výkazu výměr a kontrolního rozpočtu - viz samostatný bod  

89/2,88/7 - Zřízení validačního pracoviště služby moje ID - smlouva byla uzavřena - splněno  

89/2,88/10 - Dotace na podporu NNO zajišťujících sportovní výchovu dětí a mládeže - smlouvy jsou 

uzavřeny - splněno 

89/3 - Dotykové kiosky ROPID - probíhá zajištění kompletní stavební připravenosti stavby včetně 

připojení elektro a wi-fi pro umístění 2 ks dotykových kiosků na zastávkách MHD BUS Nové 

náměstí - trvá 

89/4 - VZMR na služby „Lávka ul. Ke Kříži“ - výběr zhotovitele na zpracování PD pro 

stavební povolení - ORS zajistí VZMR na výběr zhotovitele na zpracování PD pro stavební 
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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;  

89/5,89/2,88/2,7MIM/ - VZMR na stavební práce „Cesta pro pěší Hájek - výběr zhotovitele“ - 

starosta MČ písemně seznámil uchazeče s výsledkem VŘ - splněno; SoD je podepsána - splněno 

89/6 - VZMR na stavební práce „Vsakovací jímka Pitkovice, ul. Klouzková - výběr 

zhotovitele“ - ORS zajistí VZMR - probíhá - trvá 

89/7 - VZMR u na stavební práce „Dopadové plochy herních prvků MŠ Sluneční - výběr 

zhotovitele“ - ORS zajistí VZMR - připravuje se  - trvá 
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 - ORS předloží 

materiál ke schválení na nejbližší zasedání ZMČ - trvá 

89/9 - Zřízení ÚVB na pozemku parc. č. 168/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch spol. 

PREdistribuce, a. s. - žadatel byl informován, smlouva se připravuje - trvá 

89/10 - VZ „Komplet 15 ks PC pro kancelářské využití“ - výzva zveřejněna, zasedání hodnotící 

komise proběhne dne 6. 10. 2014 od 9 hod. v zas. č. 113 - trvá 

89/13 - Různé 

A/ Informace pana ZS Ing. Turnovského - Petice obyvatel z areálu Zahrady Uhříněves - dnes na 

programu jako samostatný bod je předložen návrh dohody 

 

 

 

3. Veřejná zakázka „Komunikace a chodníky MČ Praha 22“ - investiční záměr na výběr 

zhotovitele - schválení způsobu zadání zadávacích podmínek a hodnotící komise   

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval, že na základě 

provedené každoroční kontroly stavu chodníků a povrchů vozovek po zimě 2013/2014 a četných 

stížností a oznámení ze strany občanů na špatný stav vozovek, byly vybrány úseky, které jsou 

nejvíce poškozeny a to v ulicích Berounská, Dunajská, Bystřičná, Soumarská, Nad Volyňkou, 

Úpská, Merkurova a křižovatky ulic Lnářská - Kašovická, Husovo náměstí, Na Vrchách. ORS 

nechal zpracoval odhad na lokální opravy asfaltových povrchů výše uvedených ulic, včetně opravy 

chodníků a asfaltového povrchu před pomníkem padlých na Husově náměstí. K bodu se 

diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele akce „Komunikace a chodníky MČ Praha 22“ v souladu se Zákonem               

č. 137/2006 Sb.   

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 výběr zhotovitele pro akci „Komunikace a chodníky 

MČ Praha 22“. 

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávacích podmínek.  

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

Členové:    Náhradníci: 

Martin Turnovský       Jan Vorlíček 

                          Aleš Benda    Ing. Eliška Machačová 

                          Petr Mošna    Ing. František Wetter 

                          Jiří Rösler    Petr Bořkovec 

                          Zdeňka Majerová  Jana Frydrychová 

/5:0:1/ (hlasování se zdržel pan radní Ing. Semecký) 

 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Komunikace Praha 22 - ul. 

Středohorská, Lnářská“ - výběr zhotovitel 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí Protokol o jednání hodnotící komise ze dne 17. 9. 2014 a  

doporučení hodnotící komise. 

2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako nejvhodnějšímu uchazeči, a to společnosti 

DePa, s. r. o., K Hořavce 270, Praha 9 - Koloděje 

za cenu 1 401 603,50 Kč včetně DPH 
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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/ 

 

5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výstavba MŠ Pitkovice“ - záměr na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele projektové dokumentace akce „Výstavba MŠ Pitkovice“.      

2. RMČ ukládá ORS prostřednictvím  AK DPP zajistit zadání nové veřejné zakázky malého 

rozsahu na výběr zhotovitele projektové dokumentace akce „Výstavba MŠ Pitkovice“ 

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 .  

3. RMČ  schvaluje způsob zadání a zadávacích podmínek 

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

Členové:    Náhradníci: 

   Petr Mošna   Jana Frydrychová                                                             

   Ing. Eliška Machačová  Jiří Rősler     

      Ing. Martin Turnovský  Aleš Benda 

 /6:0:0/ 

 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby "Oprava soustavy rybníků Vodice - 

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

dokumentace pro provedení stavby  

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ ukládá výběr zhotovitele projektové dokumentace pro provedení stavby „Oprava 

soustavy rybníků Vodice - Nadýmač v k. ú. Uhříněves po povodni v červnu 2013“ 

v souladu se Směrnicí ÚMČ č. 5012 a Pokynem tajemnice č. 5/2012  

2. RMČ rozhoduje o přidělení veřejné zakázky uchazeči s nejnižší nabídkovou cenou, a to se 

společností  

VRV a. s., Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov  

za cenu 68 000 Kč bez DPH (DPH 21% - 14 280 Kč), celkem 82 280 Kč vč. DPH.  

3. RMČ ukládá  

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

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

smlouvu uzavřít. 

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

 

7. Zřízení věcného břemene  k pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti PREdistribuce, a. s. 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o tom, že spol. 

PREdistribuce má zájem realizovat stavbu kabelového vedení pod označením „Přípojka 1 kV, 

Praha 22, Uhříněves, V Bytovkách parc. č. 2261/3,4, která se bude nacházet mimo jiné na pozemku 

parc. č. 2202/1 v k.ú. Uhříněves. PREdistribuce se proto obrátila na MČ Praha 22 s žádostí o 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 2202/1 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti PREdistribuce, a. s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5, za cenu 

dle znaleckého posudku + DPH. 

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.  

/6:0:0/ 
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8. Uzavření smlouvy o věcném břemeni služebnosti k provozování stavby „Cyklostezky MČ 

Praha 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. etapa, 1. část“ na pozemku parc. č. 1704 k. ú. 

Uhříněves 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením smlouvy o věcném břemeni služebnosti k provozování 

„Cyklostezky MČ Praha 22 Netluky - Uhříněves - Křeslice, I. Etapa, 1. část“ na pozemku 

č. parc. 1704 k. ú. Uhříněves.                                     

2. RMČ  ukládá  

a) ORS připravit smlouvu věcném břemeni služebnosti, 

b) starostovi MČ podepsat smlouvu o věcném břemeni služebnosti. 

/6:0:0/ 

 

9. Uzavření dohody mezi MČ Praha 22 a SVJ Zahrady Uhříněves z důvodu průchodu přes 

areál „Zahrady Uhříněves“ 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský, který informoval o jednání se zástupci 

petičního výboru a panem Mgr. Matyáškem (SVJ ZU). Strany se dohodly na společném postupu a 

na vyhotovení návrhu Dohody o plnění. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí průběh jednání se zástupci SVJ ZU a vyjádření příslušných odborů 

ÚMČ Praha 22. 

2. RMČ souhlasí s uzavřením Dohody o plnění MČ Praha 22 ve vztahu k SVJ ZU z důvodu 

zajištění průchodu přes areál „Zahrady Uhříněves“. 

3. RMČ ukládá 

a) panu starostovi podepsat „Dohodu o plnění“, 

b) panu ZS Ing. Turnovskému projednat výsledek se zástupci SVJ ZU. 

/6:0:0/ 

 

10. Dotace ze SFŽP zateplení veřejné budovy - Energetické úspory objektu ZŠ Jandusů 

(Zateplení přístavby ZŠ Jandusů) -  schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a 

hodnotící komise 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele pro akci „Energetické úspory ZŠ Jandusů“. 

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

pro akci „Energetické úspory ZŠ Jandusů - výběr zhotovitele“ 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. 

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávacích podmínek. 

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

Členové:    Náhradníci: 

  Ing. Martin Turnovský  Jan Vorlíček 

  Ing. Eliška Machačová   Aleš Benda 

  Petr Mošna   Ing. František Wetter 

   Jiří Rösler   Petr Bořkovec 

  Zdeňka Majerová  Jana Frydrychová  

/6:0:0/ 

 

11. Dotace ze SFŽP zateplení veřejné budovy - Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a 

ŠD (Zateplení objektu čp. 803 ul. V Bytovkách) -  schválení způsobu zadání, zadávacích 

podmínek a hodnotící komise 

Písemně předložený materiál objasnil ZS Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele pro akci „Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a ŠD“. 

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

pro akci „Zlepšení tepelně technických vlastností ZŠ a ŠD - výběr zhotovitele“ v souladu 
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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. 

3. RMČ schvaluje způsob zadání a zadávacích podmínek. 

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

Členové:    Náhradníci: 

Ing. Martin Turnovský  Jan Vorlíček 

Ing. Eliška Machačová   Aleš Benda 

Petr Mošna   Ing. František Wetter 

Jiří Rösler   Petr Bořkovec 

Zdeňka Majerová  Jana Frydrychová  

/6:0:0/ 

 

12. Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. Jedná se o nájmy bytů v Sociálním domě čp. 

1280, Přátelství čp. 192, Přátelství 369, Přátelství 158, Novém náměstí 1257, DPS I. a v DPS II.  

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.  

2. RMČ ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám, 

b) starostovi MČ uzavřít dodatky k nájemním smlouvám. 

/6:0:0/ 

 

13. Oprava bytu č. 2, ul. Přátelství čp. 356, Praha 22 

Písemně předložený materiál. Jedná se o opravu obecního bytu, o které již na minulé radě hovořil 

pan Benda. V současném stavu se nedaří byt pronajmout a tato oprava to umožní. 

Usnesení: 

1. RMČ  souhlasí  

a) se záměrem opravy bytu,  

b) s výzvou včetně uvedení požadavků na opravu ve smyslu Pokynu tajemnice č. 5/2012. 

2. RMČ ukládá odboru správy majetku zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu na opravu 

bytu č. 2, ul. Přátelství čp. 356 v souladu s Pokynem tajemnice č. 5/2012. 

/6:0:0/ 

14. 7. výzva Operačního programu Praha Adaptabilita 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. Dne 9. 9. 2014 byla vyhlášena 7. výzva 

OPPA, která je zaměřena na dvě oblasti, konkrétně na začleňování znevýhodněných osob na trh 

práce a podpora souladu pracovního a soukromého života. Záležitost souvisí s uplatňováním GM 

na MČ P22.  Termín pro podání žádostí je do 9. 10. 2014 (do 14 hodin).  

Usnesení: 

RMČ souhlasí  

a) s podáním projektové žádosti v rámci 7. výzvy OPPA - „Podpora prorodinné politiky na 

MČ Praha 22“, 

b) s uzavřením smlouvy o poskytování služeb s INstrategy - Institut pro evropské a národní 

strategie, o. s. ze celkovou cenu 105 000 Kč bez DPH. 

/5:0:1/ (hlasování se zdržel pan radní Ing. Semecký) 

 

15. Den sociálních služeb a zdraví a IV. setkání lékařů, nelékařských zdravotnických 

pracovníků a dalších pracovníků ve zdravotnictví správního obvodu Prahy 22. Závěrečná 

zpráva - Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v Praze 22 

Byl předložen písemný materiál. 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí:  

1. Závěrečnou zprávu - Mapování potřeb uživatelů sociálních služeb v Praze 22. 

2. Zprávu z IV. setkání lékařů, nelékařských zdravotnických pracovníků a dalších pracovníků 

ve zdravotnictví správního obvodu Prahy 22 a z akce Den sociálních služeb a zdraví.  

3. Úhradu občerstvení za proběhnuvší akce (84 osob v celkové výši 3 300 Kč).        
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16. Potravinová banka - pomoc osobám a rodinám v tísni. MČ Praha 22 ve spolupráci s       

o. s. Dolly 

Byl předložen písemný materiál. K bodu se diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí 

a) s finanční podporou o. s. Dolly ve výši 1 000 Kč, jako pololetní poplatek při zahájení 

spolupráce s potravinovou bankou, splatné po předložení podepsané smlouvy, 

b) s finanční podporou o. s. Dolly ve výši 2 000 Kč, jako roční poplatek na rok 2015 po 

předložení výzvy k zaplacení zaslané potravinovou bankou.  

2. RMČ ukládá OSVZ úzce spolupracovat s o. s. Dolly při zajištění potravinové pomoci 

osobám a rodinám v tísni. 

/6:0:0/ 

 

17. Zápis z 28. jednání bytové komise ze dne 22. 9. 2014 s návrhem na uzavření NS k bytu 

Byl předložen písemný materiál.   

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 1 o velikosti 3+1 v  čp. 

727 ul. U Starého mlýna v Praze 22 s panem V. P., Praha 22, doba nájmu dva roky 

s možností dalšího prodloužení od 1. 10. 2014, nájemné 89 Kč/m2/měsíc s odložením 

placení nájmu na 6 měsíců. 

2. RMČ bere na vědomí ostatní body zápisu z 28. jednání bytové komise ze dne 22. 9. 2014.  

3. RMČ ukládá OSM 

a) informovat žadatele o usnesení RMČ, 

b) uzavřít nájemní vztah k bytu v souladu s usnesením RMČ. 

/6:0:0/ 

 

18. Úprava příplatku za vedení ředitelům škol 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová 

Usnesení: 

RMČ schvaluje návrhy platových výměrů ředitelů dle předloženého návrhu v důvodové zprávě. 

/6:0:0/ 

 

19. Zhodnocení práce ředitelů za II. pololetí školního roku 2013/2014, včetně návrhu 

poskytnutí odměn 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o tom, že 

odměny za II. pololetí školního roku 2013/2014 jsou ředitelům/ředitelkám škol a školní jídelny 

navrženy za plnění mimořádných nebo významných pracovních úkolů, spolupráci se zřizovatelem  

a podílení se na rozvoji školství a kultury v městské části.  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zhodnocení práce ředitelů/ředitelek za II. pololetí školního roku 

2013/2014. 

2. RMČ schvaluje  

a) odměny pro ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ a ŠJ dle návrhu v důvodové zprávě, 

b) vyplacení odměn z finančních prostředků, tak jak je uvedeno v důvodové zprávě. 

3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s unesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ, ŠJ. 

/6:0:0/ 

 

20. Předchozí souhlas s přijetím účelového finančního daru 

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová, která informovala o žádosti 

ředitelky ZŠ U Obory o souhlas k přijmutí účelového finančního daru ve výši 90 000 Kč od 

zákonných zástupců postiženého žáka.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijetím účelového finančního daru ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 

dle důvodové zprávy. 

2. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s usnesením ředitelku školy Mgr. Ivanu Vodičkovou,  

b) ředitelce Mgr. Ivaně Vodičkové uzavřít darovací smlouvu. 

/6:0:0/ 
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21. Protidrogová prevence na místní úrovni v roce 2014  

Písemně předložený materiál objasnila paní radní Ing. Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí převedení finanční částky ve výši 4 000 Kč na účet Městské části 

Praha Kolovraty na protidrogovou politiku na místní úrovni v roce 2014 z účelové 

neinvestiční dotace určené na protidrogovou politiku na místní úrovni v roce 2014 s tím, že 

vyúčtování a zpracování závěrečné zprávy musí být provedeno dle pokynů odboru 

rozpočtu MHMP. 

2. RMČ ukládá  

a) OKÚ seznámit s tímto usnesením starostu MČ Praha - Kolovraty, 

b) EO převést dle podkladů OKÚ na účet MČ Praha - Kolovraty finanční částku ve výši 

4 000 Kč určenou na financování protidrogové politiky na místní úrovni v roce 2014. 

/6:0:0/ 

 

22. Různé 

Informace paní tajemnice: 

a) Příspěvek MČ Praha 22 občanům Hájku - paní TAJ informovala o úhradě faktury ve výši 

4 356 Kč za pronájem mobilních toalet na akci „Z pohádky do pohádky“, pořádanou hájeckými 

občany a MS ČČK Hájek pro místní děti, která se konala dne 6. 9. 2014 v Hájku.  

Usnesení: 

RMČ souhlasí s úhradou faktury ve výši 4 356 Kč za mobilní toaletu včetně sanitární techniky. 

/6:0:0/ 

 

b) Den finanční gramotnosti pro ZŠ v Praze 22 Uhříněvsi - paní TAJ informovala, že dne         

7. 10. 2014 se uskuteční v Divadle U22 akce „Den finanční gramotnosti“, kterou pořádá ředitel 

pobočky Partners Market pan Ing. Rojko pro žáky ZŠ v Uhříněvsi. Bude soutěžit 35 družstev. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí se zaštítěním akce pod MČ Praha 22 a úhradou paušálních nákladů ve výši 6 000 

Kč za pronájem. 

     /6:0:0/ 

 

c) Výsledky dílčího přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 - paní TAJ informovala radu o 

výsledku dílčího auditu hospodaření za období od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2014 s výsledkem bez 

výhrad. RMČ informaci bere na vědomí. 

 

Zasedání bylo ukončeno v 10:50 hodin. 

Zapsala:  Monika Kubšová 

 

 

Ověřovatelé zápisu:  

 

 

Ing. Eliška Machačová   ………………………………. 

 

 

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

 

 

 

 

 

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

 


