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Zápis z 20. zasedání RMČ, které se konalo dne 14. 9. 2011  

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

 

 

Přítomni:  viz prezenční listina 

Omluven: Milan Coller, Jan Vorlíček 

Ověřovatelé zápisu:  Ing. Eliška Machačová, Aleš Rubek 

 

Jednání zahájil z pověření pana starosty ZS Ing. Martin Turnovský v 9,00 hodin přivítáním 

přítomných. Hlasováním 5:0:0 byl schválen následující PROGRAM: 

 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 

2. Kontrola zápisu z 19. zasedání RMČ ze dne 31. 8. 2011 a kontrola usnesení z 5. jednání ZMČ ze 

dne 12. 9. 2011 

3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 1900/78 a 1900/77 v k. ú. Uhříněves ve 

prospěch Bytového družstva Fr. Diviše 740 a 741 

4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parcelní číslo 1653/4 a 2135 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 

5. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 

6. Bezpečnostní rada MČ Praha 22 

7. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 8. 2011 

8. Zápis z jednání školské komise ze dne 30. 8. 2011 

9. Různé 

 

 

2. Kontrola zápisu z 19. zasedání RMČ ze dne 31. 8. 2011 

19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/4 - Komunikace P22 Uhříněves – výběr zhotovitele - záměr a 

schválení způsobu zadání – zadávací podmínky jsou připraveny, záležitost je pozastavena pro 

nepřidělení dotace z rezervy rozpočtu MHMP - úkol ORS trvá 

19/2,18/2,17/4 - Oprava komunikace ul. Lnářská a Dopravní – kromě pár výtluků na ul. Dopravní je 

oprava dokončena – dále sleduje ORS 

19/2,18/2,17/21 – Metodika oddávání na MČ Praha 22 – úkol tajemníka trvá 

19/2,18/7 - Zřízení úplatného VB 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. – žadatel byl informován, smlouva se připravuje k podpisu – OSM trvá 

19/2,18/12 - Ukončení NS na pronájem NP v přízemí DPS II. – záměr pronájmu je dále vyvěšen, 

neboť se nepřihlásil žádný zájemce 

19/6,7 – dodatek k NS i NS byly podepsány 

19/8 - Pronájem části pozemku prac. č. 670/1 v k. ú. Uhříněves za účelem umožnění vjezdu do 

garáží – žadatel byl informován, smlouva se připravuje k podpisu 

19/9-17 – žadatelé byli informováni, smlouvy o zřízení VB se připravují k podpisu 

19/18 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 – žadatelé byli informováni, 

dodatky k NS jsou připraveny k podpisu 

 

19/20 - Havarijní stav přístavby bytového domu čp. 158 Přátelství, Praha – Uhříněves – strop je 

zabezpečen, paní Dolínková byla osobně seznámena se situací V OSM Ing. Kovaříkovou, kdy jí byl 

písemně předán zákaz vstupu do nebezpečných prostor, k věci se dále diskutovalo 

Usnesení: 

RMČ ukládá panu Rubkovi zpracovat do konce kalendářního roku koncepci řešení přístavby výše 

uvedeného domu 

/5:0:0/ 

 

19/21 - Koncept ÚPn – stanovisko bylo za MČ zasláno, úkol Ing. Turnovského, zajisti zpracování 

územní studie pro oblast bývalé skládky a jejího okolí, trvá 

19/22-24 – materiály byly projednány na 5. ZMČ 
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19/29A) – Investice v oblasti školství - materiál o stavu školství byl ing. Machačovou  e-mailem všem 

radním rozeslán. K věci se dlouze diskutovalo. K jednání o možnostech MČ, jak zabezpečit rozšíření 

kapacity školských zařízení pověřuje RMČ ZS Ing. Martina Turnovského. 

 

 

Kontrola usnesení a zápisu 5. ZMČ, které se uskutečnilo dne 12. 9. 2011 

Ekonomické záležitosti zajišťuje OE, majetkové záležitosti OSM. 

bod 5.2.3. - na vyjádření pana Klepetáře písemně odpoví pan  ZS Ing. Turnovský 

bod  6,7 – záležitosti zajišťuje OKÚ 

 

 

 

3. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 1900/78 a 1900/77 v k. ú. Uhříněves 

ve prospěch Bytového družstva Fr. Diviše 740 a 741 

Vysvětlení k písemně předloženým materiálům v bodě 3 a 4 podal Ing. Turnovský. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 1900/78 a 

1900/77 v k.ú. Uhříněves ve prospěch Bytového družstva Fr. Diviše 740 a 741, se sídlem Fr. 

Diviše 740, 104 00 Praha – Uhříněves, IČO: 25609670 za cenu 20.000,- Kč + DPH 

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

věcného břemene 

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

/5:0:0/ 

 

 

4. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parcelní číslo 1653/4 a 2135 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, 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 Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 

266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČO: 60193336, za cenu 1.900,- Kč + DPH 

2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu 

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

/5:0:0/ 

 

 

5. Informace o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22 

Písemně předložený materiál objasnil pan Rubek. Dle usnesení 9. RMČ byla přenesena pravomoc 

rozhodovat o uzavírání NS na jednotlivá garážová stání na OSM. 

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí informaci o pronájmu garážových stání v majetku MČ Praha 22  

 

 

6. Bezpečnostní rada MČ Praha 22 

K písemně předloženému materiálu podala informace paní tajemnice. RMČ bere na vědomí 

oznámení o změně zástupce Policie ČR v BR MČ Praha 22 od 1. 7. 2011. 

 

 

7. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 29. 8. 2011 

Materiál byl předložen písemně. RMČ bere na vědomí zápis z jednání redakční rady UZ ze dne 29. 8. 

2011. 
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8. Zápis z jednání školské komise ze dne 30. 8. 2011 

K zápisu z jednání ŠK hovořila Ing. Eliška Machačová.  RMČ bere na vědomí jednotlivé body  

zápisu  5. jednání školské komise, ze dne 30. 8. 2011. 

 

 

9.   Různé 

Ing. Eliška Machačová seznámila radní s dopisem náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Ivana 

Kabického ohledně zprovoznění informačního portálu www.prahavolnocasova.cz. Cílem je 

centralizovat informace týkající se způsobu a nabídky trávení volného času na území hl. Prahy. 

Usnesení: 

RMČ ukládá OKÚ (panu Rosovi ve spolupráci s paní Harantovou) zajišťovat předávání  informací na 

portál hl. m. Prahy za oblast volnočasových aktivit 

/5:0:0/ 

 

 

 

 

 

Zasedání skončilo v 10,10 hodin 

Zapsala M. Veverková 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

Aleš Rubek   ….….……………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ing. Martin Turnovský, zástupce starosty MČ Praha 22          ………………………….. 

http://www.prahavolnocasova.cz/

