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Zápis ze 17. zasedání RMČ, které se konalo dne 23. 6. 2011  

od 10,30 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice 

 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Omluveni:  Milan Coller, Ing. Martin Turnovský 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Eliška Machačová, Jan Vorlíček 

 

 

Jednání zahájil z pověření pana starosty v 10,30 hodin pan Aleš Rubek přivítáním přítomných. Pan 

starosta a Ing. Turnovský se z jednání omluvili z důvodu účasti na zasedání Zastupitelstva hl. m. 

Prahy. Pan Rubek přednesl požadavek Ing. Turnovského na stažení materiálů pod bodem 7 a 9 

z navrženého programu s tím, že budou předloženy na dalším jednání. Hlasováním 5:0:0 byl schválen 

následující PROGRAM: 

 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu z 16. zasedání RMČ ze dne 8. 6. 2011 a kontrola usnesení a zápisu 4. ZMČ, které 

se konalo dne 13. 6. 2011 

3. Veřejná zakázka – „Dostavba dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem“ 

4. Oprava komunikace ul. Lnářská a Dopravní – výběr zhotovitele – záměr 

5. Prodloužení platnosti rozhodnutí o změně využití území 

6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2101 a 2102/1 v k. ú.  Uhříněves ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 604/1, 673/33, 673/34, 673/42, 673/43, 

674,  673/3 a parc. č. 673/16 vše v k. ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti T-Systems Czech 

Republic, a.s. – stažen z programu jednání 

8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parcelní číslo 108/21 a 184 v k. ú. Pitkovice ve 

prospěch společnosti PREdistribuce, a.s. 

9. Prodej pozemku parc. č. 1638/2 v k. ú. Uhříněves o výměře 187 m2 – stažen z programu jednání 

10. Přijmutí daru pozemku parc. č. 1814/154 v k. ú. Uhříněves od společnosti CENTRAL GROUP, 

a.s. 

11. Oprava termoizolací půdních prostor v bytovém domě Nové náměstí čp. 1257, 104 00  Praha 22 – 

Uhříněves 

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

13. Zápis ze 4. jednání bytové komise ze dne 6. 6. 2011 s návrhy na uzavření NS k bytům 

14. Návrh na uzavření NS na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení v objektu DPS II, Nové 

náměstí č. p. 1440 

15. Žádost o souhlas s pronájmem prostor v Bytovkách 803   

16. Pronájem hrobových míst 

17. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací 

zřízených městskou částí Praha 22 na rok 2012 

18. Podmínky servisních služeb u služebních automobilů MČ P22 

19. Organizační řád ÚMČ Praha 22 – Dodatek č. 1/2011 

20. Prezentace MČ Praha 22 v knize p. Ludvíka Hesse 

21. Oddávání v MČ Praha 22 

22. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ – II. pololetí roku 2011 

23. Zápis ze 4. zasedání školské komise ze dne 8. 6. 2011 

24. Zápis z 5. zasedání komise životního prostředí ze dne 14. 6. 2011 

25. Různé 

 

 

2. Kontrola zápisu z 16. zasedání RMČ ze dne 8. 6. 2011 

16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/13 – Nová metodika cen hřbitovních služeb – dnes 

na programu jednání 



2 

 

16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/20 – Různé - PD na zateplení budovy ZŠ Vachkova a budovy 

tělocvičny – dle současně stanovených podmínek výzvy nelze čerpat, budou se sledovat podmínky další 

výzvy 

16/2,15/2,14/3 - Veřejná zakázka na výběr TDI pro akci „Výstavba MŠ“ – záměr je zveřejněn, 

předpokládané vyhodnocení na jednání 18. RMČ – úkol ORS trvá 

16/2,15/2,14/4 - Komunikace P22 Uhříněves – výběr zhotovitele - záměr a schválení způsobu 

zadání – zadávací podmínky jsou připraveny k podpisu pana starosty - úkol ORS trvá 

16/2,15/2,14/12 – Oprava sedlové střechy domu č.p. 77 Semanského, Praha – Uhříněves – práce 

probíhají, zodpovídá OSM 

16/2,15/2,14/13 - Rekonstrukce obchodu v bytovém domě čp. 77 Semanského, Praha – Uhříněves – 

rekonstrukce bude započata v červenci -  úkol OSM trvá  

16/2,15/2,14/22 - Zápis z jednání školské komise ze dne 13. 4. 2011 – cestu ke školní družině dle 

informace Ing. Machačové upraví VÚŽV, dle informace tajemníka bude příčka v nástavbě čp.803 

zajištěna přes prázdniny ZUŠ a fakturace bude předložena (cca do 20tis Kč) 

16/2,15/3 - Veřejná zakázka „Cyklotrasy MČ Praha 22 – Netluky-Uhříněves-Křeslice – výběr 

zhotovitele“ – smlouva je připravena k podpisu 

16/2,15/8,9,10 – smlouvy o zřízení úplatných věcných břemen k pozemkům byly podepsány, podklady 

byly odeslány na OSM MHMP 

16/2,15/11 – Bezplatný pronájem pozemku parc. č. 126 v k. ú. Uhříněves – návrh smlouvy byl 

doplněn o požadavky z OŽP, nyní se řeší pojištění z odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku – úkol 

OSM trvá 

16/2,15/15 - Horní osvětlení jeviště v Divadle U 22 včetně pochozích přístupových lávek – 

smlouva se připravuje k podpisu – úkol OSM trvá 

16/2,15/25 - Stanovení platu vedoucího OHS, jmenování pana Radima Pokorného – doklady 

vyhotoveny, pan Pokorný postupně přebírá funkci, nástup v pátek 1. 7. 2011 

 

16/2,15/26 - Zápis ze zasedání komise kultury a zájmových organizací – písemné informace 

k vyhlášení veřejné sbírky objasnila Mgr. Pröllerová - je třeba zřídit samostatný účet u bankovního 

ústavu a odsouhlasit shromažďování finančních prostředků do kasiček 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením zvláštního bankovního účtu u ČS a.s. pobočka Praha 10, Nové 

náměstí 1257, na který budou shromažďovány prostředky z vyhlášené finanční sbírky 

2. RMČ ukládá OE zřídit zvláštní účet pro shromažďování prostředků dle přijatého usnesení 

3. RMČ souhlasí s tím, aby prostředky ve finanční sbírce byly shromažďovány do kasiček, 

z nichž jedna bude umístěna ve vestibulu ÚMČ Praha 22 a druhá v budově Uhříněveského 

muzea 

4. RMČ jmenuje komisi ve složení: Mgr. Marcela Pröllerová – předsedkyně, Ing. Roman Petr – 

člen, Ing. Michal Klich – člen 

/5:0:0/ 

 

16/2,15/29A) - Úklid zahrady ve Lnářské ulici – termín kontroly byl přeložen na konec června – úkol 

OŽP trvá, k věci hovořila paní ing. Machačová 

16/3 - Jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise pro hodnocení veřejné 

zakázky „Dostavba dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem, Praha 22“ – vyhodnocení dnes v 

materiálech 

16/4 - Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 40 v DPS II, Nové náměstí 1440/2a s paní Věrou 

Linhartovou – žadatelka byla informována, dohoda o ukončení NS ke  30. 6. 2011 je připravena k 

podpisu 

 

16/5 - Vyhodnocení záměru „Provozovatel telekomunikačních služeb pro MČ Praha 22“ – byla 

předložena podrobná písemná informace, tajemnice sdělila některé podmínky pro provoz mobilů. Od 

1. 7. 2011 budou zrušeny veškeré dosavadní příspěvky určeným zaměstnancům a členům samosprávy.  

K  věci se dlouze diskutovalo. Příspěvek na mobilní telefon odmítli Ing. Machačová a Ing. Semecký.  
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Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s předloženým návrhem poskytovatelů fixních, mobilních a datových 

telekomunikačních služeb na úřadě a ve zřízených příspěvkových organizacích 

2. RMČ ukládá: 

a) panu starostovi podepsat smlouvy s vybranými provozovateli telekomunikačních služeb 

b) paní tajemnici vydat nový pokyn týkající se užívání mobilních telefonů na ÚMČ 

s účinností od 1. 7. 2011 a na konci roku předložit efektivitu úspor  

c) ředitelům PO vypovědět stávající smluvní závazky a podepsat smlouvy s vybranými 

provozovateli telekomunikačních služeb, upravit vnitřní předpisy týkající se pravidel 

využívání pevných linek a služebních mobilních telefonů u svých zaměstnanců 

s účinností od 1. 7. 2011  

/5:0:0/ 

 

16/6 - 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 – smlouvy jsou uzavřeny, 

finanční částka byla převedena 

16/7 - Využití a čerpání účelových neinvestičních dotací na primární protidrogovou prevenci a 

prevenci rizikového chování v roce 2011 – starosta MČ Praha – Kolovraty byl s usnesením seznámen, 

finanční prostředky byly převedeny 

16/8 - Pojmenování nové komunikace v Uhříněvsi – žádost byla postoupena na MHMP 

16/12 - Různé 

A) Autobazar nákladních automobilů - Ing. Turnovský seznámil žadatele s přijatým usnesením 

B) Smlouva s jídelnou Šroubek byla uzavřena 

 

Kontrola usnesení a zápisu 4. ZMČ, které se konalo dne 13. 6. 2011 

Jednotlivé úkoly jsou postupně příslušnými odbory plněny. 

 

3. Veřejná zakázka – „Dostavba dvou pavilonů MŠ Za Nadýmačem“  

Vysvětlení k písemně předloženému materiálu podal pan Rubek. Další informace k vybavení modulů 

MŠ podala Ing. Machačová a doplnil Ing. Semecký. Tajemnice prověří možnost úklidu nepořádku na 

pozemku, kde má probíhat stavba, vlastními silami OHS příp. využít VÚŽV. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16. 6. 2011 a 

doporučení hodnotící komise 

2. RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče č. 1 DIPOS J&C spol. s.r.o., Mirovická 40, čp. 1089, 

182 00 Praha 8, IČO: 48108545 

3. RMČ rozhoduje o přidělení zakázky uchazeči, který získal zákonným počtem nejvyšší počet 

bodů a jehož nabídka se umístila na 1. místě, a to firmě: CUBESPACE s.r.o., Na Hájku 481, 

180 00 Praha 8, IČO: 27886794 s cenou za dílo 13 124 992,80 Kč vč. DPH 

4. RMČ ukládá panu starostovi písemně seznámit uchazeče s výsledky výběrového řízení 

5. RMČ ukládá panu starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a 

po vypršení odvolacích lhůt smlouvu o dílo uzavřít 

6. RMČ souhlasí s poskytnutím účelové neinvestiční dotace MŠ Za Nadýmačem ve výši 

358 000,-Kč na vybavení dvou modulů MŠ 

/5:0:0/ 

 

4. Oprava komunikace ul. Lnářská a Dopravní – výběr zhotovitele – záměr 

K písemně předloženému materiálu se diskutovalo. Cenu za provizorní opravy zjistí do příštího 

zasedání pan Vorlíček. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s provedením oprav ul. Lnářská a Dopravní dle varianty č. 1 - provizorní 

opravy 

2. RMČ ukládá ORS, po zjištění rozsahu ceny,  zajistit veřejnou zakázku malého rozsahu  

/5:0:0/ 
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5. Prodloužení platnosti rozhodnutí o změně využití území 

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. Tajemnice konstatovala, že odpad je v areálu ukládán 

i na straně, kde to není povoleno – podá proto podnět OV. 

Usnesení: 

1. RMČ nesouhlasí s prodloužením platnosti rozhodnutí o změně využití území pro provoz sběrny 

odpadu na pozemku parc. č. 1069/1 v k. ú. Uhříněves  

2. RMČ ukládá zástupci starosty informovat žadatele o usnesení 

/5:0:0/ 

 

 

6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2101 a 2102/1 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. 2101 a 2102/1 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 

/5:0:0/ 

 

 

7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 604/1, 673/33, 673/34, 673/42, 

673/43, 674,  673/3 a parc. č. 673/16 vše v k.ú.  Uhříněves ve prospěch společnosti T-Systems 

Czech Republic, a.s. 

Materiál byl stažen z programu jednání. 

 

 

8. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parcelní číslo 108/21 a 184 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. 108/21 a 184 

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

Praha 5, IČO: 273 76 516, za cenu 20.000,-Kč + DPH 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene 

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

/5:0:0/ 

 

 

9. Prodej pozemku parc. č. 1638/2 v k. ú. Uhříněves o výměře 187 m2 

Materiál byl stažen z programu jednání. 

 

10. Přijmutí daru pozemku parc. č. 1814/154 v k.ú. Uhříněves od společnosti CENTRAL 

GROUP, a.s. 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s přijmutím daru pozemku parc. č. 1814/154 v k. ú. Uhříněves od společnosti 

CENTRAL GROUP, a.s., se sídlem Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 IČO: 63999102 

2. RMČ ukládá OSM vyvěsit záměr a připravit materiál do ZMČ 

/5:0:0/ 
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11. Oprava termoizolací půdních prostor v bytovém domě Nové náměstí čp. 1257, 104 00  

Praha 22 – Uhříněves 

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s firmou IZOTRADE s.r.o., Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 - Veleslavín jako s 

vítězem výběrového řízení na „Oprava termoizolací půdních prostor v bytovém domě Nové 

náměstí čp. 1257, 104 00  Praha 22 – Uhříněves“, za cenu 82 099,00 Kč vč. DPH 

2. RMČ ukládá OSM připravit objednávku na tuto opravu 

/5:0:0/ 

 

 

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

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. 

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 souhlasí s převodem nájemní smlouvy č. 335/2000 na byt č. 12 v domě čp. 192 ul. 

Přátelství na syna původní nájemkyně pana Otu Matějovského, bytem Přátelství 192, 104 00 

Praha – Uhříněves, nar.: 28. 9. 1960 

3. RMČ souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 62/2009 MN 30 s panem Zdeňkem Gajdošem 

dohodou ke dni 30. 6. 2011 

4. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu a dodatky k nájemním 

smlouvám 

5. RMČ ukládá panu starostovi uzavřít nájemní smlouvu a dodatky k nájemním smlouvám 

/5:0:0/ 

 

 

13. Zápis ze 4. jednání bytové komise ze dne 6. 6. 2011 s návrhy na uzavření NS k bytům 

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí  

a) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+kk  v domě čp. 1257 na 

Novém náměstí s panem Petrem Jiráčkem, doba nájmu jeden rok s možností prodloužení 

od 1. 7. 2011, nájemné 89,-Kč/m2/měsíc. 

b) s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu o velikosti 1+kk  v SD čp. 1280 ul. Fr. 

Diviše s paní Evou Soldánovou, doba nájmu jeden rok s možností prodloužení od 1. 7. 

2011, nájemné 40,-Kč/m2/měsíc 

2. RMČ bere na vědomí ostatní body zápisu ze 4. jednání bytové komise ze dne 6. 6. 2011  

3. RMČ ukládá OSM: 

a) informovat žadatele o usnesení  

b) uzavřít nájemní vztahy k bytům v souladu s usnesením  

/5:0:0/ 

 

 

14. Návrh na uzavření NS na pronájem uvolněného bytu zvláštního určení v objektu DPS II, 

Nové náměstí č. p. 1440 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 40 o velikosti 1+kk s paní 

Annou Kocifajovou, vybranou z pořadníku odborem SVZ 

2. RMČ ukládá OSVZ informovat žadatelku o usnesení a dále OSM uzavřít nájemní smlouvu 

s novým nájemcem bytu v DPS II na dobu určitou od 1. 7. 2011 do 31. 7. 2012, s výší 

nájemného 55,-Kč/m²/měsíc  

/5:0:0/ 
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15. Žádost o souhlas s pronájmem prostor v Bytovkách 803   

Písemně předložený materiál objasnila Ing. Machačová.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pronájmem prostor V Bytovkách 803 dle nájemní smlouvy č. 17/2005 MN - 

8 třetím osobám, a to konkrétně ZŠ, Praha 10, Vachkova 941, Praha – Uhříněves, IČO: 

61385450 a SHM, Přátelství 266, Praha – Uhříněves, IČO: 45248176 od 1. 9. 2011 do 31. 8. 

2012 

2. RMČ ukládá OKÚ informovat žadatele  

/5:0:0/ 

 

16. Pronájem hrobových míst 

Materiál byl předložen písemně. Diskutovalo se k účinnosti změny. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje s účinností od 1. 9.2011 ceny za pronájem hrobových míst a služeb s nájmem 

spojených následovně: 

 

Druh hrobu  Nájem  Služby  Celkem za rok  Na 10 let 

 

urnový hrob    52,- Kč   78,- Kč  130,- Kč 1 300,- Kč 

jednohrob  105,- Kč 118,- Kč  223,- Kč 2 230,- Kč 

dvouhrob  210,- Kč 156,- Kč  366,- Kč 3 660,- Kč 

kolumbárium        -    27,- Kč    27,- Kč    270,- Kč 

hrobka  35,- Kč/m2 16,- Kč za m obvodu  

 

Nájemní smlouva se uzavírá na dobu 10 let. Cena je splatná předem na celou dobu trvání 

nájmu. 

2. RMČ ukládá OE ve spolupráci s OKÚ a OHS zveřejnit informace na webu, v UZ a 

v informační skříňce na hřbitově 

/5:0:0/ 

 

17. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací 

zřízených městskou částí Praha 22 na rok 2012 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

1. RMČ schvaluje předložené odpisové plány základních škol a školní jídelny na rok 2012 

2. RMČ ukládá: 

a) OKÚ seznámit s usnesením RMČ ředitele příspěvkových organizací, 

b) ředitelům příspěvkových organizací odepisovat majetek v souladu se schválenými 

odpisovými plány na rok 2012 

/5:0:0/ 

 

18. Podmínky servisních služeb u služebních automobilů MČ P22 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. Na jednání byl přizván V EO Ing. Wetter. K věci 

se dlouze diskutovalo s tím, že je třeba, aby pan starosta projednal s vedením společnosti AUTO 

GOLDCAR (servisován Superb) slevy za servisní služby tak, aby se cena nelišila od cen společnosti 

Golc Car (servisovány ostatní automobily).  

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí změnu v názvu spol. Golc Car s.r.o., se sídlem Budějovická 1126, 140 

00 Praha 4 a nový ceník od 1. 5. 2011 

2. RMČ souhlasí s uzavřením dodatku k původní smlouvě č. 177/2007, SL-29, ze dne 20. 12. 

2007 s  firmou Golc Car s.r.o., Budějovická 1126/9, 140 00, Praha 4, IČO : 48588881, včetně 

nového ceníku služeb 

3. RMČ souhlasí s uzavřením servisní smlouvy se společností AUTO GOLDCAR,a.s., se  
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sídlem Bohdalecká 1416/12, 101 36 Praha 10, IČO 29048141 na poskytování servisních 

služeb pro služební vozidlo RZ: 1AL 0022, po zapracování příslušné slevy do ceníku 

poskytovaných služeb   

/5:0:0/ 

 

19. Organizační řád ÚMČ Praha 22 – Dodatek č. 1/2011 

Materiál byl předložen písemně. 

Usnesení: 

RMČ schvaluje Dodatek č. 1/2001 Organizačního řádu 

/5:0:0/ 

 

20. Prezentace MČ Praha 22 v knize p. Ludvíka Hesse 

Písemně předložený materiál objasnila paní tajemnice. K věci se diskutovalo. Prezentován bude DPS 

II a pečovatelské služby. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s prezentací MČ Praha 22 v knize pana Ludvíka Hesse a následnou úhradou 

faktury za prezentaci ve výši 20.000,-Kč (bez DPH) 

2. RMČ ukládá tajemnici zajistit podklady pro prezentaci MČ v knize 

3. RMČ ukládá OE zajistit úhradu faktury 

/5:0:0/ 

 

21. Oddávání v MČ Praha 22 

K písemně předloženému materiálu se dlouze diskutovalo. Radní se dohodli na stažení materiálu 

z programu s tím, že paní tajemnice předloží metodiku způsobu oddávání na MČ Praha 22 s cenami a 

oddávacími dny. Mgr. Pröllerová bude také oddávat, zatím ji nikdo nekontaktoval. 

 

22. Návrh termínů zasedání RMČ a ZMČ – II. pololetí roku 2011 

Materiál byl předložen písemně. Byly upřesněny variantní termíny s tím, že od prosince se bude ZMČ 

svolávat na středu. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s harmonogramem zasedání RMČ a ZMČ na II. pololetí roku 2011 

2. RMČ ukládá OKÚ zveřejnit termíny na webu a v UZ 

/5:0:0/ 

 

23. Zápis ze 4. zasedání školské komise ze dne 8. 6. 2011 

Písemně předložený materiál objasnila Ing. Machačová. K pronájmu v objektu 803 doplnila informaci 

paní tajemnice. RMČ bere na vědomí jednotlivé body zápisu 4. jednání školské komise konané  

dne 8. 6. 2011. 

 

24. Zápis z 5. zasedání komise životního prostředí ze dne 14. 6. 2011 

Písemně předložený materiál vysvětlila Ing. Machačová, která hovořila i o velmi malých škodách 

v souvislosti s vichřicí dne 22. 6. 2011. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise životního prostředí dne 14. 6. 2011 

2. RMČ schvaluje koncepci rozvoje dětských hřišť a veřejných sportovišť v MČ Praha 22 pro rok 

2011 - 2015 

/5:0:0/ 

 

 

25. Různé 

A) Ing. Machačová hovořila o schůzce, která se konala dne 20. 6. 2011 k připravované úpravě 

technologie v čistírně odpadních vod Říčany a kterou svolal pan starosta Říčan Mgr. Vladimír 

Kořen. RMČ bere informaci k úpravě biologické linky odpadních vod na vědomí. 
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B) Ing. Machačová informovala o závodech ve skateboardingu, které se uskuteční v prostoru 

skateparku ve dnech 22. – 24. 7. 2011. Akce bude ohlášena MP. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pořádáním závodů ve skateboardingu ve skateparku v Podléské ulici dne 23. 

7. 2011 za těchto podmínek: 

 Pořadatel v předstihu (cca 14 dní) označí místo cedulí s upozorněním na konání akce 

s termínem. 

 Pořadatel zajistí řádný průběh akce s tím, že nebudou překročeny hlukové limity (hudební 

produkce). 

 Pořadatel zajistí následný úklid areálu od odpadků včetně jejich odvozu. 

2. RMČ ukládá OŽP informovat žadatele 

/5:0:0 

 

C) Mgr. Pröllerová hovořila o žádosti České televize o zapůjčení materiálů z muzea pro 

připravovaný publicistický pořad věnovaný válečnému období protektorátu Čechy a Morava. 

Usnesení: 

RMČ souhlasí se zapůjčením materiálu z muzea pro připravovaný pořad České televize z období 

protektorátu. Čechy a Morava. 

/5:0:0/ 

 

D) Paní tajemnice hovořila o zvýšení faktury za atrakce pana Krupičky na Dětském dni o 20% DPH, 

která nebyla v dohodnuté ceně.  Radní vzali na vědomí zvýšenou celkovou cenu za letošní Dětský 

den ve výši  216 440 korun, z rozpočtu MČ bude uhrazeno 50tis, zbytek bude hrazen z darů 

sponzorů. Hovořilo se o vysoké návštěvnosti této oblíbené akce, avšak nejen dětí z naší MČ. 

 

E) Pan Rubek informoval o produktu „e-UtilityReport“. Jedná se o webovou aplikaci, která pro 

občany – stavebníky usnadňuje proces oslovování správců inženýrských sítí v rámci investiční 

výstavby. Z webu MČ, kde by byl umístěn odkaz na „e-UtilityReport“, by bylo možné bezplatně 

podávat hromadné žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí na území MČ Praha 22. 

Výhodou pro úřad by bylo využití registru správců sítí i pro vlastní potřebu. Jednorázové náklady 

za nasazení služby do provozu činí 12 000,-Kč + DPH, cena za následný provoz (údržba registru 

správců, mapového serveru) je 6 000,-Kč + DPH za rok. Spuštění do standardního provozu do 8 

týdnů od data objednání.  

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením služby e-UtilityReport na webu MČ Praha 22 podle předložené 

nabídky 

2. RMČ ukládá OKÚ realizovat přijaté usnesení 

/5:0:0/ 

 

F) Paní tajemnice informovala o dopise Otce Jana Gerndta o ukončení jeho činnosti na farnosti u 

kostela Všech svatých. Dopis byl k dalšímu vyřízení předán Mgr. Pröllerové. 

 
Zasedání skončilo ve 13,00 hodin 

Zapsala M. Veverková 

 

 

 

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

 

 

Jan Vorlíček   ….….……………………….. 

 

 

  

Aleš Rubek, uvolněný radní MČ Praha 22      ………………………….. 


