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Zápis z 15. zasedání RMČ, které se konalo dne 25. 5. 2011  

od 9, 00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice 

 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Omluven:  Ing. Martin Turnovský 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek 

 

 

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 ze 14. zasedání RMČ ze dne 11. 5. 2011 

3. Veřejná zakázka „Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky-Uhříněves-Křeslice – výběr zhotovitele“ 

4. Zrušení smlouvy o spolupráci a dohody o kupní ceně 

5. Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 22 a Central Group, a. s. 

6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 100/2 a 238/47 v k. ú.  Pitkovice ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 1653/4 a 2135 v k. ú.  Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 1920/24, 1920/31, 1920/120, 2155/4, 

2155/5, 2155/14 a 2174 v k. ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, 

a.s. 

9. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku p. č. 2128 v k. ú.  Uhříněves ve prospěch 

společnosti T-Systems Czech Republic, a. s. 

10. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parcelní číslo 80/1, 80/4, 89 a 254/9 v k. ú. 

Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

11. Bezplatný pronájem pozemku p. č. 126 v k. ú. Uhříněves 

12. Pronájem pozemku p. č. 1749/12 o výměře 20 m2 v k. ú. Uhříněves pod garáží v ul. Morávkova 

panu Jiřímu Zůnovi 

13. Pronájem části pozemku p. č. 219/168 v k. ú. Pitkovice o výměře 20 m2 za účelem umístění 

stánku s trafikou 

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

15. Horní osvětlení jeviště v Divadle U 22 včetně pochozích přístupových lávek 

16. Zápis z  jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 3/11 

17. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2010 

18. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 13. 01. 2011 do 18. 05. 2011 

19. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2011 

20. Souhlas s přijetím účelového finančního daru 

21. Návrh programu 4. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 13. 6. 2011 

22. Pečovatelská služba MČ Prahy 22 – zřízení, registrace, provoz 

23. Pojmenování nové komunikace v Uhříněvsi 

24. Návrh na mimořádnou odměnu pro paní Čípovou 

25. Personální záležitosti – na stůl 

26. Zápis ze zasedání komise kultury a zájmových organizací 

27. Zápis ze 4. zasedání komise životního prostředí 

28. Zajištění činnosti Divadla U 22 – na stůl 

29. Různé 
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2. Kontrola zápisu ze 14. zasedání RMČ ze dne 11. 5. 2011 

14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/13 – Nová metodika cen hřbitovních služeb – bližší 

informace k cenám hřbitovních služeb podal Ing. Semecký, který sdělil, že ceny v naší MŠ jsou 

v porovnání s okolními MČ velmi nízké. K věci se diskutovalo, Ing. Semecký předloží materiál 

s návrhem na zvýšení plateb -  úkol Ing. Semecký + V OE trvá 

14/2,13/2,12/2,11/2,10/20 - Různé: 

A) PD na zateplení budovy ZŠ Vachkova a budovy tělocvičny – je prověřována ekonomická 

výhodnost projektu – úkol ORS trvá  

14/2,13/2,12/9 – Umístění dětí z MČ Praha – Benice do MŠ na území MČ Praha 22 – na stůl byl 

předložen zápis z jednání ze dne 10. 5. 2011 – Dohoda strategické spolupráce MČ Praha 22 a MČ 

Praha – Benice. RMČ bere zápis na vědomí. 

14/2,13/11 - Informační tabule u zóny placeného stání na Novém náměstí - informační tabule byly 

OD objednány, po jejich obdržení bude s OHS projednáno jejich umístění – úkol trvá 

14/2,13/13 - Zajištění činnosti Divadla U22 – dnes na stůl další materiál s vyúčtováním 

14/2,13/14 – Různé 

Výstavba modulové školky – paní tajemnice informovala o schůzce, která se uskutečnila dne 23. 5. 

2011 ve věci umístění modulové školky v areálu stávající MŠ. Ing. Machačové sdělila, že záležitost, 

která se týká finančního zajištění personálu, je již na MHMP předjednána.  

 

Plnění úkolů 6/18 Využívání telefonů na ÚMČ P22 

Jednání hodnotící komise se uskuteční dne 6. 6. 2011, vyhodnocení bude předloženo na příští zasedání 

RMČ dne 8. 6. 2011. Vzhledem k tomu, že paní tajemnice bude v době jednání komise čerpat řádnou 

dovolenou, členem komise se stal na její návrh pan Jaroslav Dušek – radní souhlasili hlasováním 

/6:0:0/. 

 

14/3 - Veřejná zakázka na výběr TDI pro akci „Výstavba MŠ – záměr – veřejná zakázka malého 

rozsahu se připravuje – úkol ORS trvá 

14/4 - Komunikace P22 Uhříněves – výběr zhotovitele - záměr a schválení způsobu zadání – 

veřejná zakázka se připravuje – úkol ORS trvá 

14/5 - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné 

zakázky „Cyklotrasy MČ Praha 22- Netluky-Uhříněves-Křeslice – výběr zhotovitele“ – otevírání 

obálek se uskutečnilo dne 19. 5. 2011 – vyhodnocení dnes na programu jednání 

14/6,7 – žadatelé byli informováni, smlouvy se připravují k podpisu 

14/8 - Prodej části pozemku parc. č. 1814/43 v k. ú. Uhříněves společnosti Western Classics, s.r.o. 

– záměr byl zveřejněn, materiál je připraven na jednání ZMČ 

14/9,10,11 – dodatky i smlouva byly podepsány 

14/12 - -Oprava sedlové střechy domu čp. 77 Semanského, Praha - Uhříněves  - smlouva o dílo se 

připravuje, úkol OSM trvá 

14/13 - Rekonstrukce obchodu v bytovém domě čp. 77 Semanského, Praha – Uhříněves - smlouva se 

připravuje, úkol OSM trvá  

14/14 - Vyhodnocení záměru „Rekonstrukce tří kamenných reliéfů – scén ze života Sv. Jana 

Nepomuckého“ – smlouva o dílo je podepsána 

14/15 - Finanční kontroly v organizacích zřizovaných MČ Praha 22 – (Mateřské škole, Praha 10, 

Za Nadýmačem 927, Základní škole, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2, Základní škole, Praha 10, 

Vachkova 630, Školní jídelně, Praha 22, Nové náměstí 1100) – ředitelé byli s usnesením seznámeni 

14/16 - Vyhlášení grantového řízení pro rok 2011, V. program – Podpora městských částí 

v sociální oblasti – jednání grantové komise se uskuteční dne 2. 6. 2011, vyhodnocení bude 

předloženo na jednání 16. RMČ – úkol OSVZ trvá 

14/17 - Návrh na přidělení grantů MČ Praha 22 v oblasti společenských aktivit neziskovým 

organizacím v roce 2011 – smlouvy jsou vyhotovovány, žadatelé jsou písemně informováni 

14/18 - Návrh na jmenování V OHS – platové zařazení dnes na programu jednání 

14/19 - Petiční akce proti pronásledování pokojné meditační praxe Falun Gong v Číně – petiční 

arch s podpisy byl odeslán 

14/22 - Zápis z jednání školské komise ze dne 13. 4. 2011 – příčka v nástavbě objektu V Bytovkách 

803 bude realizována – úkol ORS trvá; úprava cesty ke školní družině – úkol pana ZS trvá 
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14/22 - Zajištění činnosti Divadla U 22 – na příští jednání bude předloženo zúčtování do 31. 5. 2011 

a informace o červnových akcích. 

14/22 - Různé 

A) Zadavatel VZ pro dodavatele modulové MŠ – objednávka byla společnosti Allowance odeslána.  

 

B) Projektové žádostí v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost v oblasti 

informační technologie na digitalizaci úředních agend – o možnostech čerpání prostředků z OPPK 

– 8. výzva seznámil pana radního Rubka písemně V OKÚ. Pan Rubek podrobně hovořil o 

elektronické interaktivní úřední desce a financování, k věci se dlouze diskutovalo. 

V této souvislosti citoval Ing. Semecký ze zákona o rozpočtových pravidlech povinnosti, které je 

třeba dodržovat při hospodaření s financemi. Každá podepsaná smlouva musí obsahovat 

ustanovení, že nabývá účinnosti po získání finančních prostředků. RMČ bere informaci na vědomí 

a ukládá všem vedoucím odborů dodržovat tato pravidla. Tajemnice zodpovídá za předkládané 

smlouvy panu starostovi k podpisu, že budou obsahovat právní ustanovení ohledně financování 

konkrétní akce. 

 

 

3. Veřejná zakázka „Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky-Uhříněves-Křeslice – výběr 

zhotovitele“ 

K písemně předloženému materiálu hovořil pan starosta. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek vč. tabulky ze dne 19. 5. 2011 

a doporučení hodnotící komise 

2. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky jako ekonomicky nejvýhodnější uchazeči, který získal 

zákonným propočtem nejvyšší počet bodů a jehož nabídka se umístila na 1. prvním místě, a to 

firmě: INGBAU CZ s.r.o., S. K. Neumanna 2708, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 

259 41 127 s cenou za dílo 23 758 848 Kč vč. DPH 

3. RMČ ukládá panu starostovi: 

a)  písemně seznámit uchazeče s výsledky výběrového řízení 

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo, ve které bude ukotveno, že 

účinnost bude  po obdržení dotací. Po vypršení odvolacích lhůt,  smlouvu o dílo, 

v upraveném znění dle stanoviska AK JUDr. Červinka, uzavřít. 

/6:0:0/ 

 

4. Zrušení smlouvy o spolupráci a dohody o kupní ceně 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí: 

a) s uzavřením smlouvy, kterou se zruší Smlouva o spolupráci a Dohoda o kupní ceně 

uzavřené MČ Praha 22 a spol. EKOSPOL, a. s., dne 4. 12. 2008 

b) s předloženým textem Smlouvy o smlouvě budoucí darovací  

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál na jednání ZMČ 

3. RMČ doporučuje ZMČ Praha 22 schválit přijetí daru dle Smlouvy o smlouvě budoucí 

darovací 

/6:0:0/ 

 

5. Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 22 a Central Group, a. s.   

K písemně předloženému materiálu hovořil pan starosta.  

 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o spolupráci mezi MČ Praha 22 a spol. Central Group, a. 

s., č. SS/91/10/143/ÚI v předloženém znění 

2. RMČ ukládá panu starostovi smlouvu podepsat  

/6:0:0 
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6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 100/2 a 238/47 v k. ú.  Pitkovice ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 100/2 a 238/47 v 

 k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 

5, IČO: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí 

3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

/6:0:0/ 

 

7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1653/4 a 2135 v k. ú.  Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1653/4 a 2135 v 

 k. ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 

5, IČO: 273 76 516 za cenu dle znaleckého posudku + DPH 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí 

3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

/6:0:0/ 

 

8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemům parc. č. 1920/24, 1920/31, 1920/120, 2155/4, 

2155/5, 2155/14 a 2174 v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, 

a.s. 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1920/24, 

1920/31, 1920/120, 2155/4, 2155/5, 2155/14 a 2174  v k. ú. Uhříněves ve prospěch 

společnosti T-Systems Czech Republic, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČO: 

61059382 za cenu dle znaleckého posudku + DPH 

2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatele a připravit smlouvu 

3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

/6:0:0/ 

 

9. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2128 v k. ú.  Uhříněves ve prospěch 

společnosti T-Systems Czech Republic, a. s. 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 2128 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti T-Systems Czech Republic, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 

21 Praha 4, IČO: 61059382 za cenu dle znaleckého posudku + DPH 

2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatele a připravit smlouvu 

3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

/6:0:0/ 

 

 

10. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parcelní číslo 80/1, 80/4, 89 a 254/9 v k. ú. 

Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 80/1, 80/4, 89 a 

254/9 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 

3199/19a, 150 00 Praha 5, IČO: 273 76 516, za cenu 93.445,-Kč + DPH 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene 
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3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 

/6:0:0/ 

 

11. Bezplatný pronájem pozemku parc. č. 126 v k. ú. Uhříněves   
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta, jde o narovnání vztahů mezi soukromým a 

veřejným sektorem. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s bezplatným pronájmem pozemku parc. č. 126 v k. ú. Uhříněves na dobu 

neurčitou s výpovědní lhůtou 1 rok, s tím, že MČ zajistí vlastním nákladem údržbu dřevin a 

sekání trávy na dotčeném pozemku 

2. RMČ ukládá OSM informovat druhou stranu a připravit smlouvu 

3. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít smlouvu 

/6:0:0/ 

 

12. Pronájem pozemku parc. č. 1749/12 o výměře 20 m2 v k. ú. Uhříněves pod garáží v ul. 

Morávkova panu Jiřímu Zůnovi  

Materiál byl předložen písemně. Bližší informace podal pan Rubek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem pozemku parc. č. 1749/12 v k. ú. Uhříněves o výměře 20 m2 

vlastníku garáže nacházející se na výše uvedeném pozemku panu Jiřímu Zůnovi, bytem 

Vestecká 359/18, Brandýs nad Labem, nar.: 9. 4. 1966, na dobu neurčitou, za cenu 85,-

Kč/m2/rok 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu 

3. RMČ ukládá panu starostovi podepsat nájemní smlouvu 

/6:0:0/ 
 

13. Pronájem části pozemku parc. č. 219/168 v k. ú. Pitkovice o výměře 20 m2 za účelem 

umístění stánku s trafikou  

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. K věci se diskutovalo především v souvislosti 

s elektrickou přípojkou. Záležitost bude prověřena. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem části pozemku parc. č. 219/168 v k. ú. Pitkovice o výměře 20 m2 

za účelem umístění stánku s trafikou paní Tetyaně Shepelyak, se sídlem: Svatopluka Čecha 

287, 664 01 Bílovice nad Svitavou, IČO: 27673375, za cenu 600,-Kč/m2/rok na dobu 

neurčitou od 1. 6. 2011 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu 

3. RMČ ukládá panu starostovi podepsat nájemní smlouvu 

/6:0:0/ 

 

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

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. Na jednání k zodpovězení dotazů byla pozvána 

V OSM Ing. Kovaříková, která vysvětlila i následující materiál. K věci se dlouze diskutovalo, a to 

hlavně o platební morálce paní Pavlíny Coufalové a paní Lenky Coufalové. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 101/2007 MN 24 na pronájem bytu č. 9 

v Sociálním domě č.p. 1280 ul. Františka Diviše v Praze - Uhříněvsi s panem Petrem 

Vomastkem,  doba nájmu 1 rok, od 1.9.2011 

2. RMČ souhlasí  s prodloužením nájemní smlouvy č. 123/2010 MN 24 na pronájem bytu č.10 

v Sociálním domě č.p. 1280 ul. Františka Diviše v Praze - Uhříněvsi s paní Pavlínou 

Coufalovou,  doba nájmu 1 rok, od 1.6.2011 s podmínkou, že do 31.5.2011 bude mít nájemce 

uhrazeny veškeré závazky vůči MČ 

3. RMČ souhlasí s prodloužením nájemní smlouvy č. 122/2010 MN 23 na pronájem bytu č.1 

v č.p. 158 ul. Přátelství v Praze - Uhříněvsi s paní Lenkou Coufalovou,  doba nájmu 1 rok, od 

1.6.20112011 s podmínkou, že do 31.5.2011 bude mít nájemce uhrazeny veškeré závazky vůči 

MČ 
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4. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit dodatky k nájemním smlouvám 

5. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít dodatky k nájemním smlouvám 

/6:0:0/ 

 

15. Horní osvětlení jeviště v Divadle U 22 včetně pochozích přístupových lávek 

Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. Na dotazy odpovídala Ing. Kovaříková. K věci se 

dlouze diskutovalo. Nutnost horního osvětlení je urgována od samého začátku provozu Divadla. 

V rozpočtu 2011 není položka uvedena, bude hrazena z položky oprav. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s firmou PECA – Petr Calda  Mánesova 549, 252 29 Dobřichovice, IČO : 610 

15 121 jako s dodavatelem horního (čelního) osvětlení jeviště v Divadle U22 včetně 

pochozích přístupových lávek za celkovou cenu včetně DPH 296 153,- Kč 

2. RMČ ukládá OSM uzavřít smlouvu o dílo na horní (čelní)osvětlení jeviště v Divadle U 22 

s firmou PECA – Petr Calda  Mánesova 549, 252 29 Dobřichovice IČO: 610 15 121 za 

celkovou cenu včetně DPH 296 153,- Kč 

/5:0:1/ 

 

16. Zápis z  jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 3/11 

Materiál byl předložen písemně. Na dotazy ke všem ekonomickým materiálům odpovídal předkladatel 

Ing. Semecký. 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí: 

a) zápis z jednání Finančního výboru ZMČ Praha 22 č. 3/11 

b) přijatá doporučení FV ZMČ  

 

17. Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2010 

Materiál byl předložen písemně. Návrh byl projednán na 3. zasedání FV ZMČ den 18. 5. 2011. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí závěrečný účet MČ Praha 22 za rok 2010 

2. RMČ ukládá Ing. O. Semeckému předložit navržený závěrečný účet za rok 2010 ke schválení 

Zastupitelstvu MČ, a to bez výhrad 

 

18. Rozpočtové úpravy MČ Praha 22 za období od 13. 1. 2011 do 18. 5. 2011 

Materiál byl předložen písemně. Rozpočtové změny projednal a doporučil ke schválení dle příslušných 

kompetencí FV ZMČ na svém 3. zasedání dne 18. 5. 2011 

Usnesení: 

RMČ schvaluje: 

a) Přijaté dotace 

       

        zvýšení příjmů 

       Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Dotace na sociálně právní ochranu dětí 01 - 4111 00098216 0910 - 410 800 

Dotace na agendu st. správy soc. služeb 02 - 4111 00098116 0910 - 135 300 

Dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011 03 - 4111 00098005 0910 - 41 400 

Dotace na zkoušky zvláštní odborné způs. 04 - 4121 00000081 0910 - 50 000 

Dotace na pečovatelskou službu 05 - 4116 00013305 0511 - 294 000 

Dotace pro knihovnu 06 - 4121 00000081 0990 - 21 500 

Dotace na oblast sportu a tělovýchovy 07 - 4121 00000081 XXXX - 10 000 

Dotace na protidrogovou prevenci - školy 08 - 4121 00000081 041X - 90 000 

                      - prevence na místní úrovni   - 4121 00000081 0510 - 50 000 

Dotace na oblast sociálních služeb 09 - 4121 00000081 0510 - 41 900 

Dotace na integraci žáků 10 - 4121 00000091 04XX - 154 800 

Vratky výdajů minulých let 11 6171 2324 - 0990 - 7 300 

       

1307000 
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zvýšení výdajů 

       Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Výkon sociálně právní ochrany dětí 01 6171 50XX 00098216 0910 - 410 800 

Výkon agendy státní správy soc. služeb 02 6171 50XX 00098116 0910 - 135 300 

Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 03 6149 5021 00098005 0910 - 40 000 

    6149 5139 00098005 0910 - 1 400 

Zkoušky zvláštní odborné způsobilosti 04 6171 5167 00000081 0910 - 50 000 

Výkon pečovatelské služby 05 4351 5XXX 00013305 0910 - 294 000 

Nákup knih pro knihovnu 06 3314 5136 00000081 XXXX - 21 500 

Starostův pohár všestrannosti-ZŠ Jandusů 07 3419 5XXX 00000081 0610 - 10 000 

Protidrogová prevence - převod školám 08 3113 5331 00000081 041X - 90 000 

Protidrogová prevence na místní úrovni   3541 5XXX 00000081 0510 - 50 000 

Výdaje na sociální služby 09 43XX 5XXX 00000081 0510 - 41 900 

Mzdy asistentů pedagoga - převod školám 10 3113 5331 00000091 04XX - 154 800 

Dárky dětem v pěstounských rodinách 11 4329 5194 - 0511 - 700 

Výkup pozemku ( autobusová zastávka )   2221 6130 - 0360 - 2 500 

Kulturní akce ( pohoštění )   3319 5175 - 0610 - 500 

Programové vybavení   6171 5172 - 0910 - 3 600 

       

1307000 

b) Zvýšení stavu fondu darů 

       

        zvýšení příjmů 

       Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Dar na kulturní akce 01 3319 2321 - 0610 - 5 000 

Dar na dětské soutěže 02  3421 2321 - 0410 - 5 000 

       

10 000 

        c) Zapojení fondů do rozpočtu 

       

        Zvýšení příjmů 

       Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Zapojení z fondu muzea 01 - 8115 - 1090 - 10 500 

       

10 500 

        Zvýšení výdajů 

       Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Spotřební materiál pro muzeum 01 3315 5139 - 0610 - 9 500 

Nákup knih pro muzeum 

 

3315 5136 - 0610 - 1 000 

       

10 500 

d) Přesun výdajů ve schváleném rozpočtu 

       

        Snížení výdajů 

       Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Úklid obřadní síně 01 3399 5169 - 0650 - -15 000 

              -15 000 

Zvýšení výdajů 

       Text ř. Od.Par Pol. ÚZ ORJ ORG Částka 

Vítání občánků 01 3399 5169 - 0650 - 4 000 

Dohody o provedení práce   6171 5021 - 0918 - 6 000 

Technické prohlídky vozidel   3639 5169 - 0870 - 2 100 

Opravy komunikací   2212 5171 - 0380 - 2 900 

              15 000 

/6:0:0/ 
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19. Zpráva o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2011 

Materiál byl předložen písemně. Zprávu projednal FV ZMČ dne 18. 5. 2011 na svém 3. zasedání. 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a plánu hospodářské činnosti za 1. čtvrtletí 2011 

 

 

20. Souhlas s přijetím účelového finančního daru 

Písemně předložený materiál objasnila Ing. Eliška Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijetím účelového finančního daru podle důvodové zprávy 

2. RMČ ukládá: 

a) OKÚ informovat s přijatým usnesením žadatele 

b) ředitelce ZŠ Vachkova Mgr. I Vodičkové uzavřít darovací smlouvu 

/6:0:0/ 

 

21. Návrh programu 4. zasedání ZMČ, které se uskuteční dne 13. 6. 2011 

Jednotlivé materiály byly předloženy písemně a schváleny k distribuci, která proběhne dne 3. 6. 2011. 

Pan starosta informoval o požadavku politické strany TOP 09 o jmenování svého člena pana Michala 

Doležala do KV ZMČ. Vzhledem k zachování lichého počtu členů je navržen jako 5. člen KV ZMČ 

pan Jiří Zahradník. RMČ ukládá paní tajemnici zpracovat písemný materiál pro jednání ZMČ. Po 

doplnění návrhu programu o bod Volba dalších členů KV ZMČ Praha 22 byl schválen hlasováním 

6:0:0 program jednání 4. ZMČ, které se uskuteční dne 13. 6. 2011. 

 

22. Pečovatelská služba MČ Prahy 22 – zřízení, registrace, provoz 

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí „Zápis ze 120. zasedání RMZ, konaného v kanceláři starosty 7. 7. 

1997“ a registraci ze dne 19. 9. 2007, jako dokumenty zakládající pečovatelskou službu MČ 

Praha 22 

2. RMČ souhlasí s poskytováním pečovatelské služby v rámci celého SO Praha 22  na základě 

platné registrace, registrační č.: 6929444 ze dne 25. 5. 2009  

/6:0:0/ 

23.  Pojmenování nové komunikace v Uhříněvsi 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K věci se dlouze diskutovalo, zda je vhodné 

pojmenovávat ulice dle zahraničních osobností. Radní se dohodli na stažení materiálu z programu 

s tím, že na příští zasedání budou předloženy návrhy na pojmenování ulice podle českých osobností 

nebo pojmenování jiným českým názvem, materiál opětovně zpracuje V OOS. 

 

24. Návrh na mimořádnou odměnu pro paní Čípovou 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje jednorázovou mimořádnou odměnu pro paní Čípovou ve výši 5.000,-Kč 

2. RMČ ukládá OE vyplatit výše uvedenou odměnu 

/6:0:0/ 

 

25. Stanovení platu vedoucího OHS, jmenování pana Radima Pokorného 

Písemně předložený materiál na stůl objasnila paní tajemnice. 

Usnesení: 

1. RMČ jmenuje pana Radima Pokorného vedoucím odboru hospodářské správy s účinností  od 

1. 7. 2011 

2. RMČ souhlasí s platovým zařazením V OHS s platností od 1. 7. 2011 do 11 TT a  příplatkem 

za vedení ve výši 30 % tarifu. 
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3. RMČ ukládá paní tajemnici zajistit jmenovací dekret a veškeré doklady související s nástupem 

nového vedoucího odboru hospodářské správy od 1. 7. 2011 

/6:0:0/ 

 

26. Zápis ze zasedání komise kultury a zájmových organizací 

Písemně předložený materiál objasnila Mgr. Marcela Pröllerová. Hovořila o záměru pořádat veřejnou 

sbírku na zhotovení 3 ks replik ze sochy Jana Nepomuckého, o možnosti instalace sochy moderního 

umění na Novém náměstí a o vystěhování skleníku, který je uskladněn v garáži DPS II. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise kultury ze dne 12. 5. 2011 

2. RMČ souhlasí se záměrem, aby MČ Praha 22 vyhlásila veřejnou sbírku finančních prostředků 

na zhotovení 3 ks replik odcizených reliéfů ze sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí Bří 

Jandusů 

3. RMČ ukládá OKÚ připravit veškeré podklady týkající se záměru vyhlášení veřejné sbírky 

/6:0:0/ 

 

27. Zápis ze 4. zasedání komise životního prostředí 

Materiál byl předložen písemně. Ing. Machačová hovořila o žádosti zastupitelky Mgr. Kateřiny 

Erbsové pracovat v komisi ŽP. Pro zachování lichého počtu členů se dalším členem stane Ing. Dana 

Sopoušková. 

 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí ze dne 10. 5. 2011 

2. RMČ jmenuje novými členkami komise životního prostředí Mgr. Kateřinu Erbsovou a Ing. 

Danu Sopouškovou. 

/6:0:0/ 

 

28. Zajištění činnosti Divadla U 22 

Vysvětlení k písemně předloženému materiálu na stůl podala Mgr. Pröllerová. V této souvislosti se 

hovořilo o nutnosti zajistit otevření budovy a úklid po akcích konaných MČ. Paní tajemnice sdělila, že 

na dobu potřebnou pro zajištění akcí MČ Praha 22 bude s panem Teslíkem uzavřena dohoda o 

provedení práce. 

Usnesení:  
1. RMČ souhlasí se zajištěním financování činnosti Divadla U 22 podle důvodové zprávy  

2. RMČ ukládá OKÚ a OE realizovat přijaté usnesení 

3. RMČ souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce s p.Radanem .Teslíkem pro období od  

1.6. do  31.8.2011 za odměnu 150,-/hod. 

/6:0:0/ 

 

29. Různé 

A) Radním byl v písemné podobě předložen zápis z jednání, které se uskutečnilo dne 16. 5. 2011na 

odboru životního prostředí ohledně úklidu zahrady ve Lnářské ulici. Majitel již obdržel 2 výzvy 

k zajištění čistoty a pořádku, následně požádal o prodloužení stanovené lhůty. První kontrola úklidu se 

uskuteční dne 14. 6. 2011 

 

B) Dětský den v Uhříněvsi 

Dne 5. 6. 2011 se uskuteční v areálu Kynologického centra Rychety tradiční Dětský den. Navržený 

rozpočet programu jer v celkové výši cca 260.000,-Kč. V rozpočtu je na kulturní akce pro rok 2011 

schváleno celkem 400.000,-Kč. Darovací smlouvy jsou v letošním roce uzavřeny v celkové výši 

55.000,-Kč. Pan starosta konstatoval, že zajistí další sponzory. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s úhradou výdajů na konání Dětského dne 5. 6. 2011 ve výši 200 000 Kč, 

z toho bude uhrazeno 50 000 Kč z rozpočtu MČ a zbývající část z peněžních darů od sponzorů  

2. RMČ ukládá OKÚ realizovat přijaté usnesení 

/6:0:0/ 
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C) Pan Rubek hovořil o opravě vlhkého zdiva v domě č. p. 192, která byla odsouhlasena na 13. 

zasedání RMČ. Vzhledem k tomu, že byla po odstranění omítek objevena masivní eroze, musí být 

upraven postup sanace, a tím dojde k nárůstu nákladů o cca 40.000,-Kč. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí s nárůstem nákladů ve výši cca 40.000,-Kč za opravu vlhkého zdiva v domě č. p. 192 

z důvodu masivní eroze 

/6:0:0/ 

 

 

 

Zasedání skončilo v 11,15 hodin 

Zapsala M. Veverková 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:    Ing. Eliška Machačová …………………………….. 

 

 

 

Aleš Rubek   ….….……………………….. 

  

 

 

 

 

 

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


