Zápis z 5. zasedání RMČ, které se konalo dne 5. 1. 2011
od 9,00 hodin v zasedací místnosti v I. patře radnice
Přítomni: viz prezenční listina
Omluveni: Aleš Rubek
Ověřovatelé zápisu: Ing. Eliška Machačová, Jan Vorlíček
Jednání zahájil pan starosta v 9.00 hodin přivítáním přítomných. Hlasováním 6:0:0 byl schválen
následující PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu ze 4. zasedání RMČ ze dne 22. 12. 2010
Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 219/65 v k. ú. Pitkovice ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS I. Nové náměstí 1270 s paní Ernou Cikánovou
Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 23. 12. 2010
Různé

V 10,00 hodin se uskuteční jednání o provozování Divadla na období do 31. 3. 2011. Na jednání jsou
přizváni – paní Heidi Janků, pan Teslík a V OKÚ Ing. Petr.
2. Kontrola zápisu ze 4. zasedání RMČ ze dne 22. 12. 2010
4/2,3/3 - VZ na zpracování energetického auditu vč. průkazu energetické náročnosti budovy pro
objekt ZŠ Vachkova – výběr zpracovatele – smlouva se připomínkuje – úkol ORS trvá
4/2,3/13 - Změna pravidel pronajímání garážových stání – úkol OSM trvá
4/3 - Zřízení úplatného VB k pozemkům parc. č. 2131/2 a parc. č. 2132 v k.ú. Uhříněves ve
prospěch spol.Pražská plynárenská Distribuce, a.s. – žadatel informován, smlouva se připravuje
4/4 - Pronájem části pozemku parc. č. 1529/1 v k.ú. Uhříněves firmě NÁBYTEK SERVIS
TRADE, a.s. - nájemní smlouva se společností NÁBYTEK SERVIS TRADE, a.s. byla podepsána
4/5-Žádost p. St. Plíhala o uzavření NS na pronájem garážového stání v čp. 1370 – NS uzavřena
4/6 - Závazný postup pro evidenci a výběr žadatelů na pronájem bytu v Domech zvláštního
určení – informace jsou zveřejněny na webu a v UZ č. 1/2011
4/7 - Výběr zhotovitele veřejné zakázky „Arboristické práce na plochách městské části Praha
22“ - návrh smlouvy bude konzultován s Mgr. Pröllerovou – úkol OŽP trvá
4/8 - Pověření k zastupování MČ Praha 22 – pověření bylo vystaveno a předáno
4/9 - Používání mobilů ke služebním účelům – limity – trvá úkol tajemníka předložit nabídky
jednotlivých operátorů
4/10 - Zajištění provozu areálu Divadla U 22 – bod a) dohoda uzavřena, bod b) smlouva uzavřena,
bod d) VŘ je vyhlášeno do 15. 3. 2011, program Divadla s novým logem je zveřejněn na webu a v UZ
č. 1/2011, barevné vstupenky jsou vytištěny a předány panu Teslíkovi, dnes v 10,00 se uskuteční
jednání k zajištění provozu do 31. 3. 2011
4/11 - Odkoupení soc. vozidla od společnosti KOMPAKT, s.r.o. – kupní smlouva byla podepsána,
pojištění vozidla bude v rámci flotily
4/13 - Knihovní řád platný od 1. 1. 2011 – KŘ je zveřejněn
4/14 - Struktura ÚMČ Praha 22 pro r. 2011. Návrh na uzavření dohod o PP a PČ v roce 2011 –
dohody se postupně uzavírají
4/15 - Organizační řád ÚMČ Praha 22 – Směrnice č. 2/2010 – směrnice je zveřejněna
4/16 - Zápis z 2. jednání bytové komise ze dne 15. 12. 2010 s návrhy na uzavření NS k bytům –
bod a)+b) NS byly podepsány, bod c) prodloužení NS bylo podepsáno
4/17 - Zápis z 1. zasedání komise životního prostředí – úkol Ing. Machačové, jednat ve věci
převodu Obory na Lesy hl. m. Prahy, trvá
4/21 – Různé – od 10. 1. 2011 opět pokračuje audit za rok 2010

Zřízení úplatného věcného břemene k pozemku parcelní číslo 219/65 v k.ú. Pitkovice ve
prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemku parc. č. 219/65 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti 3199/19a, 150 00 Praha 5,
IČO: 273 76 516, za cenu 1.870,-Kč + DPH
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene
3. RMČ ukládá starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene
/6:0:0/
3.

4. Ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2 v DPS I. Nové náměstí 1270 s paní Ernou Cikánovou
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s ukončením NS č. 83/2004 MN – 59 na pronájem bytu č. 2 v DPS I. Nové
náměstí 1270 s paní Ernou Cikánovou dohodou ke dni 1. 2. 2011
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS
3. RMČ ukládá panu starostovi podepsat dohodu o ukončení NS
/6:0:0/
5. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 23. 12. 2010
Materiál byl předložen písemně. RMČ bere zápis z redakční rady ze dne 23. 12. 2010 na vědomí.

6.
-

Různé
Ing. Eliška Machačová pozvala radní na již tradiční vystoupení nejmenších žáčků ze ZŠ Vachkova
941 s názvem „Tříkrálová koleda“, které se uskuteční ve čtvrtek 6. 1. 2011 od 9,00 hodin ve
vestibulu radnice

-

paní tajemnice informovala o NV č. 375/2010 ze dne 7. 12. 2010, v důsledku něhož jsou upraveny
odměny a příplatky za výkon funkce členům zastupitelstva s účinností od 1. 1. 2011. Nové platové
předpisy jsou vyhotoveny a budou postupně předány členům ZMČ k podpisu. RMČ bere
informaci na vědomí.

Zasedání skončilo v 9,35 hodin
Zapsala M. Veverková
Ověřovatelé zápisu:

Ing. Eliška Machačová, CSc.

Jan Vorlíček

Milan Coller, starosta MČ Praha 22

……………………………..
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…………………………..

