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Zápis ze 16. zasedání RMČ, které se konalo dne 8. 6. 2011  

od 9, 00 hodin v kanceláři pana starosty v I. patře radnice 

 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, 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 z 15. zasedání RMČ ze dne 25. 5. 2011 

3. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení veřejné zakázky 

„Dostavba dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem, Praha 22“ 

4. Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 40 v DPS II. Nové náměstí 1440/2a s paní Věrou 

Linhartovou 

5. Vyhodnocení záměru „Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ Praha 22“ 

6. Návrh na přidělení grantů pro rok 2011 V. program – podpora MČ v sociální oblasti  

zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

7. Využití a čerpání účelových neinvestičních dotací na primární protidrogovou prevenci a prevenci 

rizikového chování v roce 2011 

8. Pojmenování nové komunikace v Uhříněvsi – na stůl 

9. Vyúčtování činnosti Divadla U 22 – na stůl 

10. Zápis z jednání redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 26. 5. 2011 

11. Různé (A-C) 

 

 
2. Kontrola zápisu z 15. zasedání RMČ ze dne 25. 5. 2011 

15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/13 – Nová metodika cen hřbitovních služeb – Ing. 

Semecký předloží materiál s návrhem na zvýšení plateb na jednání 17. RMČ-  úkol Ing. Semecký + V 

OE trvá 

15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/20 - Různé: 

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

výhodnost projektu – úkol ORS trvá  

15/2,14/2,13/11 - Informační tabule u zóny placeného stání na Novém náměstí – tabule byly 

umístěny 

15/2,14/2,13/14 – Výstavba modulové školky – jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící 

komise pro hodnocení VZ dnes na programu 

 

Plnění úkolů 6/18 Využívání telefonů na ÚMČ P22 – vyhodnocení dnes na programu 

 

15/2,14/3 - Veřejná zakázka na výběr TDI pro akci „Výstavba MŠ – záměr – zadávací podmínky 

jsou připraveny, rozeslány budou po podpisu pana starosty – úkol ORS trvá 

15/2,14/4 - Komunikace P22 Uhříněves – výběr zhotovitele - záměr a schválení způsobu zadání –  

zadávací podmínky jsou připraveny, zatím pozastaveno pro nepřidělení dotace z rezervy rozpočtu HMP 

- úkol ORS trvá 

15/2,14/12 -  Oprava sedlové střechy domu čp. 77 Semanského, Praha - Uhříněves  - smlouva o dílo 

byla podepsána, práce byly započaty 

15/2,14/13 - Rekonstrukce obchodu v bytovém domě čp. 77 Semanského, Praha – Uhříněves - 

smlouva o dílo je připravena k podpisu, úkol OSM trvá  

15/2,14/16 - Vyhlášení grantového řízení pro rok 2011, V. program – Podpora městských částí 

v sociální oblasti – vyhodnocení dnes v materiálech 

15/2,14/17 - Návrh na přidělení grantů MČ Praha 22 v oblasti společenských aktivit neziskovým 

organizacím v roce 2011 – smlouvy byly uzavřeny 
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15/2,14/22 - 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 

15/2,14/22 - Zajištění činnosti Divadla U 22 – vyúčtování do 31. 5. 2011 dnes na programu jednání 

15/2,14/22 - Různé 

V souvislosti s dodržováním rozpočtových pravidel při zadávání akcí, u kterých není zajištěno 

financování, byl vydán Pokyn tajemníka č. 3/2011 - Metodika oběhu smluv.  

15/3 - Veřejná zakázka „Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky-Uhříněves-Křeslice – výběr 

zhotovitele“ – uchazeči byli s výsledkem VŘ seznámeni, smlouva s ustanovením ohledně její 

účinnosti podle stanoviska AK JUDr. Červinka bude podepsána po uplynutí zákonných lhůt 

15/4 - Zrušení smlouvy o spolupráci a dohody o kupní ceně – materiál je připraven na jednání ZMČ 

15/5 – Smlouva o spolupráci mezi MČ Praha 22 a Central Group, a. s. – byla podepsána 

15/6,7 – smlouvy o zřízení úplatných věcných břemen k pozemkům byly podepsány 

15/8,9,10 – žadatelé byli informováni, smlouvy o zřízení úplatných věcných břemen k pozemkům se 

připravují k podpisu 

15/11 – Bezplatný pronájem pozemku parc. č. 126 v k. ú. Uhříněves – žadatel informován, návrh 

smlouvy postoupen na OŽP  

15/12 - Pronájem pozemku parc. č. 1749/12 o výměře 20 m2 v k. ú. Uhříněves pod garáží v ul. 

Morávkova panu Jiřímu Zůnovi – smlouva je podepsána 

15/14 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 – dodatky k NS byly 

podepsány 

15/15 - Horní osvětlení jeviště v Divadle U 22 včetně pochozích přístupových lávek – smlouva se 

připravuje k podpisu 

15/17 - Návrh závěrečného účtu MČ Praha 22 za rok 2010 – materiál je připraven na jednání ZMČ 

15/20 - Souhlas s přijetím účelového finančního daru – žadatel byl informován 

15/23 – Pojmenování komunikace v Uhříněvsi – dnes na programu jednání 

15/24 - Návrh na mimořádnou odměnu pro paní Čípovou – odměna byla vyplacena 

15/25 - Stanovení platu vedoucího OHS, jmenování pana Radima Pokorného – doklady související 

s nástupem se připravují 

15/26 - Zápis ze zasedání komise kultury a zájmových organizací – příprava vyhlášení veřejné 

sbírky – úkol OKÚ probíhá 

15/28 - Zajištění činnosti Divadla U 22 – finanční prostředky byly převedeny, dohoda o provedení 

práce byla uzavřena 

15/29 - Různé 

A) Úklid zahrady ve Lnářské ulici – kontrola úklidu 14. 6. – úkol OŽP trvá 

 

 

3. Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení veřejné zakázky 

„Dostavba dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem, Praha 22“  

Materiál byl předložen písemně. Ing. Eliška Machačová vyjádřila nespokojenost s prací vybraného 

zadavatele VZ společností Allowance, s. r. o. Nutnost zvýšení kapacity MŠ v souvislosti se zápisem 

byla projednána na 12. RMČ dne 13. 4. 2011 a výběr zhotovitele bude předložen až do 17. RMČ dne 

22. 6. 2011. Mezi jednotlivými úkony jsou dlouhé termíny, a tím může být ohroženo dokončení 

výstavby do konce října 2011, jak bylo rodičům panem starostou v tisku přislíbeno. Nespokojenost 

vyjádřil i pan starosta a Ing. Turnovský. K věci se dlouze diskutovalo. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí: 

a) se složením komise pro otevírání obálek s cenovými nabídkami VZ „Dostavba dvou 

pavilonů MŠ Za Nadýmačem, Praha 22“ dle předloženého návrhu 

b) se složením komise pro posouzení a vyhodnocení nabídek VZ 

2. RMČ ukládá panu starostovi jmenovat členy a náhradníky komisí v souladu se závěry tohoto 

usnesení 

/7:0:0/ 
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4. Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 40 v DPS II, Nové náměstí 1440/2a s paní Věrou 

Linhartovou 
Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 121/2009 MN – 44 na pronájem bytu č. 40 v DPS II, Nové 

náměstí 1440/2a s paní Věrou Linhartovou dohodou ke dni 30. 6. 2011 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS 

3. RMČ ukládá panu starostovi podepsat dohodu o ukončení NS 

/7:0:0/ 

 

 

5. Vyhodnocení záměru „Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ Praha 22“  

Písemně předložený materiál objasnil Ing. Petr a doplnil Ing. Semecký. K věci se diskutovalo s tím, že 

je třeba s provozovateli projednat smluvní podmínky pro zajištění telekomunikačních služeb. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí předložené vyhodnocení záměru na „Provozovatele 

telekomunikačních služeb pro MČ Praha 22“ 

2. RMČ ukládá vedoucímu OKÚ projednat s provozovateli podmínky zajištění 

telekomunikačních služeb pro úřad a zřízené příspěvkové organizace 

 

 

6. Návrh na přidělení grantů pro rok 2011 V. program – podpora MČ v sociální oblasti 

zákona číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění 

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. Dále informoval o značném snížení finančních 

prostředků z MPSV, které jsou formou účelové neinvestiční dotace od hl. m. Prahy poskytovány MČ na 

financování sociálních služeb. Z tohoto důvodu se spojí s radními dalších MČ, aby se domluvili, jaké 

kroky pro zlepšení situace podniknout. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s doporučením grantové komise přidělit grant v navržené výši dle důvodové 

zprávy 

2. RMČ ukládá OSVZ: 

a) vyrozumět žadatele o výsledku grantového řízení  

b) realizovat uzavření darovacích smluv s odsouhlasenými žadateli  

/7:0:0/ 

 

 

7. Využití a čerpání účelových neinvestičních dotací na primární protidrogovou prevenci a 

prevenci rizikového chování v roce 2011 

Písemně předložený materiál objasnila Ing. Machačová. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí informaci o protidrogové prevenci ve školách MČ Praha 22 a MČ 

Praha - Kolovraty v roce 2011 

2. RMČ souhlasí s převedením částky 13 750 Kč na účet městské části Praha – Kolovraty 

z účelové neinvestiční dotace (z 50 000 Kč) určené na protidrogovou politiku na místní úrovni 

v roce 2011 s tím, že vyúčtování a zpracování závěrečné zprávy musí být provedeno do 10. 

ledna 2012 

3. RMČ ukládá OKÚ  

a) seznámit s tímto usnesením starostu MČ Praha – Kolovraty 

b) provést vyúčtování dotací HMP ve stanovených  termínech, sledovat účel a efektivitu 

využití finančních prostředků a průběh plnění programu v MČ Praha 22 

4. RMČ ukládá EO převést dle podkladů OKÚ na účet MČ Praha – Kolovraty 13 750 Kč 

určených na dofinancování grantů „Zdravé město Praha 2011“ – I. Program pro školy a 

školská zařízení“ 

/7:0:0/ 
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8. Pojmenování nové komunikace v Uhříněvsi 

Materiál byl předložen na stůl. K názvu komunikace se dlouze diskutovalo. V dané oblasti jsou ulice 

pojmenovány podle názvů řek. Po prověření možných názvů OOS se radní dohodli, že ulice bude 

pojmenována podle řeky Blšanka. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje název pro novou komunikaci v Uhříněvsi - Na Blšance 

2. RMČ ukládá vedoucí OOS předložit schválený název nové ulice k odsouhlasení MHMP 

/7:0:0/ 

 

9. Vyúčtování činnosti Divadla U 22 

Materiál byl předložen na stůl. Radní diskutovali k novému názvu a logu divadla. 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí: 

a) informaci o vyúčtování činnosti Divadla U 22 za období od 1. 1. do 31. 5. 2011 

b) nový název a logo divadla – „Divadlo Bolka Polívky U22“ 

 

10. Zápis z jednání redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 26. 5. 2011 

Materiál byl předložen písemně. RMČ bere na vědomí zápis z jednání redakční rady ze dne 26. 5. 

2011. 

 

12. Různé 

A) Ing. Turnovský informoval o žádosti projekční kanceláře ANGUS, v.o.s. o projednání záměru 

zřízení autobazaru nákladních automobilů a návěsů na pozemcích v k. ú. Uhříněves stavebníkem 

AUTOBAZAR TIR, s.r.o. Plánované využití dotčených pozemků je dle platného územního plánu 

výjimečně přípustné. K věci se dlouze diskutovalo. 

Usnesení: 

RMČ nesouhlasí se záměrem zřízení autobazaru nákladních automobilů a návěsů na pozemcích v k. ú. 

Uhříněves stavebníkem AUTOBAZAR TIR, s.r.o. v rozsahu značně převyšujícím prodejní plochu 

určenou územním plánem.   

/7:0:0/ 

 

B) Pan Rubek informoval o zajištění stravování seniorů SO Praha 22 v době uzavření veřejné jídelny 

v termínu od 4. 7. do 31. 8. 2011. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním stravování seniorů v době letních prázdnin z jídelny Šroubek 

v Uhříněvsi 

2. RMČ ukládá OSVZ zajistit uzavření smlouvy mezi MČ Praha 22 a jídelnou Šroubek v 

Uhříněvsi 

/7:0:0/ 

 

C) Ing. Machačová pozvala radní na slavnostní otevření dráhy na petangue, která byla sponzorsky 

vybudována za DPS II. Akce se uskuteční v pondělí 13. 6. 2011 od 14,00 hodin za účasti médií. 

Dráhu darovaly především našim seniorům Nadační fond VEOLIA a Pražské vodovody a 

kanalizace. Na akci je plánován turnaj družstva seniorů proti družstvu složeném z vedení MČ. 

 

Zasedání skončilo v 10,00 hodin 

Zapsala M. Veverková 

 

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

 

 

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

 

  

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


