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

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
Kontrola zápisu z 8. zasedání RMČ ze dne 16. 2. 2011
Přijmutí daru části pozemku p. č. 1920/121 v k. ú. Uhříněves pod plánovanou komunikací
31/DK/51 dle platného územního plánu hl. m. Prahy od společnosti JS Immo s.r.o.
Žádost o splátkový kalendář – Jiří Koleta, dříve bytem Františka Diviše 76c/1280, Praha –
Uhříněves
Zásady pro pronájem garážových stání
Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ vytvořené
v kapitole 1016 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2011 a způsobu jejich vyhodnocování na
úrovni HMP
Stanoviska MČ ke zřízení zařízení ke sběru a výkupu odpadů
Návrh programu 3. zasedání ZMČ, které se koná dne 14. 3. 2011
Zápis do kroniky za rok 2010
Zápis z 2. jednání školské komise konané dne 16. 2. 2011
Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 24. 2. 2011
Zápis z 1. jednání komise výstavby a územního plánu ze dne 31. 1. 2011 – na stůl
Odejmutí svěřené správy části pozemku parc. č. 108/13, části pozemku parc. č. 1/12 a části
pozemku parc. č. 15 v k. ú. Pitkovice
Různé

2. Kontrola zápisu z 8. zasedání RMČ ze dne 16. 2. 2011
8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/13 - Změna pravidel pronajímání garážových stání – dnes v materiálech
8/2,7/2,6/4 - Domov pro seniory – na základě prověření technických požadavků na jedno lůžko bylo
zjištěno, že lze na určený pozemek realizovat objekt s max. 20 lůžky, což je dle zkušeností značně
provozně neekonomické; v současné době jsou prověřovány jiné možnosti výstavby – úkol ORS trvá
8/2,7/2,6/5 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 68/8 a 237/134 v k. ú. Hájek u
Uhříněvsi ve prospěch společnosti Rodinné domy Hájek, s.r.o. – smlouva byla podepsána
8/2,7/2,6/6 - Zřízení bezúplatného věcného břemene k pozemku p. č. 1900/56 v k. ú. Uhříněves
pro monitorovací vrt se společností TRACK CONSULTING, a.s. – smlouva byla podepsána
8/2,7/2,6/13 – Předložení návrhu nové metodiky cen hřbitovních služeb – úkol ing. Semeckého trvá
8/2,7/3 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 673/1, 673/34, 673/35 a 673/43 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – smlouva byla podepsána
8/2,7/4 – „Organizační zajištění nadlimitní VZ Údržba zeleně v MČ Praha 22“ – smlouva byla
podepsána
8/2,7/8 - Schůzka se správcem Říčanského potoka se uskuteční po návratu Ing. Machačové v dubnu,
schůzka s ředitelem Lesů HMP o převodu Obory na Lesy HMP se uskutečnila 10. 1. 2011. Požadavek
na převod přednese Ing. Kroutil (ředitel Lesů HMP) na schůzce zástupců HMP s náměstkem ministra
zemědělství, která byla přesunuta na 2. 3. 2011- úkol ing.Machačové trvá
8/3 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parcelní číslo 522, 1793/5, 1793/7,
1793/21, 1793/27, 1793/28, 1793/35, 1793/36, 2002, 2003, 2006, 2011/1, 2021 a 2179 v k. ú.

Uhříněves ve prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – žadatel byl informován,
smlouva se připravuje k podpisu
8/4 - Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům p. č. 1653/4 a 2135 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – žadatel byl informován, smlouva se
připravuje k podpisu
8/5 - Pronájem části pozemku p. č. 226/30 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi od společnosti WORLD
HOUSE s.r.o. – žadatel byl informován, smlouva je připravena k podpisu
8/6 - Prodej plynárenského zařízení vybudovaného v rámci akce „Výstavba plynovodu pro
odběrní místo Za Nadýmačem v Praze – Uhříněvsi“ společnosti Pražská plynárenská Distribuce,
a.s. – materiál je připraven na jednání 3. ZMČ
8/7,8 – splátkové kalendáře byly podepsány
8/12 - Návrh rozpočtu MČ Praha 22 na rok 2011 včetně plánu hospodářské činnosti ve znění
změn provedených FV ZMČ na jeho 2. jednání dne 2. 2. 2011 – materiál je připraven na jednání
3. ZMČ
8/13 - Finanční vypořádání příspěvkových organizací zřizovaných městskou částí Praha 22 za
rok 2010 – ředitelé škol byli informováni
8/15 - Zajištění činnosti Divadla U 22 – finanční částka byla OE převedena
Přijmutí daru části pozemku parc. č. 1920/121 v k.ú. Uhříněves pod plánovanou
komunikací 31/DK/51 dle platného územního plánu hl. m. Prahy od společnosti JS Immo
s.r.o.
Materiál byl předložen písemně. Bližší vysvětlení podal Ing. Martin Turnovský.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s přijmutím daru části pozemku p. č. 1920/121 v k. ú. Uhříněves pod
plánovanou komunikací 31/DK/51 dle platného územního plánu hl. m. Prahy od společnosti
JS Immo s.r.o., se sídlem Vodičkova 38, 110 00 Praha 1, IČO: 272 53 651
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do ZMČ
/6:0:0/
3.

Žádost o splátkový kalendář – Jiří Koleta, dříve bytem Františka Diviše 76c/1280, Praha Uhříněves
Vysvětlení k písemně předloženému materiálu podal pan Aleš Rubek.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením navrženého splátkového kalendáře na dlužnou částku s panem Jiřím
Koletou, dříve bytem Františka Diviše 76c/1280, Praha – Uhříněves
2. RMČ ukládá OSM vyrozumět žadatele s usnesením, uzavřít s ním splátkový kalendář a
informovat advokátní kancelář
/6:0:0/
4.

5. Zásady pro pronájem garážových stání
Materiál byl předložen písemně. Vysvětlení podal pan Aleš Rubek.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje nové „Zásady pronájmu garážových stání“, které jsou přílohou materiálu
2. RMČ pověřuje OSM k uzavírání smluv se žadateli o pronájem garážových stání
3. RMČ ukládá OSM:
a) zveřejnit nové Zásady na webových stránkách a v UZ
b) pololetně připravit materiálem informaci na jednání RMČ
/6:0:0/

Informace o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci z rezervy pro MČ
vytvořené v kapitole 1016 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2011 a způsobu jejich
vyhodnocování na úrovni HMP
Písemně předložený materiál objasnil pan starosta. K záležitosti se diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí Informaci o postupu městských částí při uplatňování žádostí o dotaci
z rezervy pro MČ vytvořené v kapitole 1016 ve schváleném rozpočtu HMP na rok 2011 a
způsobu jejich vyhodnocování na úrovni HMP
2. RMČ ukládá:
a) vedoucímu ORS zajistit zpracování žádostí za MČ pro pana starostu podle důvodové
zprávy a určeného postupu
b) panu starostovi postoupení zpracovaných žádostí na HMP ve stanovených termínech
6.

7. Stanoviska MČ ke zřízení zařízení ke sběru a výkupu odpadů“
Materiál byl předložen písemně. K věci se dlouze diskutovalo. Ing. Turnovský podal návrh na úpravu
předloženého usnesení, který byl všemi členy přijat.
Usnesení:
1. RMČ zmocňuje Ing. Machačovou k zatupování MČ Praha 22 v řízeních o udělení souhlasu
k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 7) zákona č. 185/2001 Sb.,
o odpadech
2. RMČ souhlasí s udělením souhlasu k provozování zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů dle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, na pozemku parc. č. KN 69/1 v k. ú. Uhříněves
společnosti EPOS-AZ, s.r.o. a firmě Jaroslav Kladiva pouze za podmínky, že souhlas bude
vydán na dobu určitou, maximálně na dobu tří let
/6:0:0/
8. Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 22, které se koná dne 14. 3. 2011
Materiály, které byly předloženy písemně, byly projednány a schváleny k distribuci, která se uskuteční
dne 4. 3. 2011. Oznámení o konání ZMČ bude zveřejněno dne 7. 3. 2011.
9. Zápis do kroniky za rok 2010
K předloženému materiálu se dlouze diskutovalo.
Usnesení:
1. RMČ konstatuje, že předložený návrh zápisu do kroniky za rok 2010 je zbytečně obsáhlý co se
týká celorepublikových nebo celopražských událostí a doporučuje upravit obsah tak, aby byla
především uváděna fakta z dění v MČ Praha 22. Dále doporučuje zveřejnit kroniku na webu
MČ Praha 22
2. RMČ souhlasí s vyplacením odměny ve výši 5 000,- Kč panu Ing. M. Klichovi po úpravě
zápisu
3. RMČ ukládá tajemníkovi zajistit vyplacení odměny za měsíc březen 2011
/6:0:0/
10. Zápis z 2. jednání školské komise konané dne 16. 2. 2011
Materiál byl předložen písemně. RMČ bere na vědomí jednotlivé body zápisu 2. jednání školské
komise konané dne 16. 2. 2011.
11. Zápis z redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 24. 2. 2011
Materiál byl předložen písemně. RMČ bere na vědomí zápis z jednání RR UZ ze dne 24. 2. 2011.

12. Zápis z 1. jednání komise výstavby a územního plánu ze dne 31. 1. 2011
Materiál byl předložen na stůl. K jednotlivým bodům zápisu z jednání komise V a ÚPn podal vysvětlení
Ing. Martin Turnovský. RMČ bere na vědomí zápis z 1. jednání komise V a ÚPn ze dne 31. 1. 2011.
13. Odejmutí svěřené správy části pozemku parc. č. 108/13, části pozemku parc. č. 1/12 a části
pozemku parc. č. 15 v k. ú. Pitkovice
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s odejmutím svěřené správy dílu „f“ o výměře 38m2 odděleného z pozemku
parc. č. 108/13, dílu „h“ o výměře 4m2 odděleného z pozemku parc. č. 1/12 a dílu „e“ o
výměře 41m2 odděleného z pozemku parc. č. 15 dle geometrického plánu č. 312-28/2009
vypracovaného firmou GEOMAP s.r.o., ověřeného Ing. Petrem Košťálem a potvrzeného
Katastrálním úřadem pro hl. m. Prahu dne 20. 4. 2009 pod číslem 1562-2009 a zápisem na
základě výše uvedeného GP nově vytvořené parcely p.č.108/13, do které byly předmětné díly
sloučeny, na LV 1874 pro Hlavní město Prahu
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál na jednání ZMČ
/6:0:0/
14. Různé
Paní tajemnice podala informaci z odboru rozpočtu HMP ke schválení rozpočtu hl. m. Prahy na rok
2011. Zastupitelstvo HMP dne 17. 2. 2011 pod bodem usnesení č. 4/1 schválilo rozpočet vlastního hl.
m. Prahy na rok 2011, dotační vztahy k MČ hl. m. Prahy na rok 2011 a rozpočtový výhled do roku 2016
a ukládá MČ schválit rozpočet pro rok 2011 do 31. 3. 2011.

Zasedání skončilo v 10,00 hodin
Zapsala M. Veverková

Ověřovatelé zápisu:

Aleš Rubek

……………………………..

Ing. Martin Turnovský

….….………………………..

Milan Coller, starosta MČ Praha 22

…………………………..

