
 Zápis z 10. mimořádného zasedání RMČ, které se konalo dne 22. 4. 2020 
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Kateřina Erbsová, pan Radovan Koutský 

 

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 7:0:0. 
 
Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 
 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Lávka ul. Ke Kříži -  

2. etapa“ – schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, složení hodnotící komise. 
3. Přidělení dotace z „Programu MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti neziskových 

organizací v roce 2020 “ 

4. Zajištění dotovaných obědů pro děti, které navštěvují MŠ zřízené MČ Praha 22, a jejich 

rodiče 

5. Různé 

A/ Zápisy k předškolnímu vzdělávání do MŠ zřízených MČ Praha 22 pro školní rok 

2020/2021 

 

2.  Podlimitní veřejná zakázka s názvem „Lávka ul. Ke Kříži - 2. etapa“ – schválení způsobu 

zadání, zadávacích podmínek, složení hodnotící komise 

Materiál byl předložen a písemně a objasněn panem starostou. 

Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem „Lávka ul. Ke Kříži - 2. etapa“ zadávanou v otevřeném řízení podle § 56 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a 

v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební 

práce s názvem „Lávka ul. Ke Kříži - 2. etapa“ na základě objednávky č. MC22 - 

R00331/2019 ze dne 2. 10. 2019 prostřednictvím Karo, Lašmanský & Partners s.r.o., 

advokátní kancelář, Klimentská 2062/2, 11 000 Praha, IČ: 05732069, v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se 

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky. 

4. Rada MČ Praha 22 schvaluje návrh členů a náhradníků hodnotící komise ve složení: 

   členové:  Mgr. Pavel Kosař   náhradníci: Mgr. Kateřina Erbsová 

        Vojtěch Zelenka       Štěpán Zmátlo 

         Mgr. Ing. Ondřej Lagner      Viktorie Korcová 

         Jiří Rösler       

                                          Miroslav Šašek       

/7:0:0/ 

 

 

3. Přidělení dotace z „Programu MČ Praha 22 na podporu sportovní činnosti neziskových 

organizací v roce 2020“ 

Materiál byl předložen a písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou. 

Před hlasováním paní místostarostka oznámila, že se v tomto bodě zdrží hlasování, z důvodu 

možného střetu zájmů. 

Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis hodnotící komise včetně jejího doporučení na 

přidělení dotace na podporu sportovní činnosti neziskových organizací v roce 2020. 
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2. Rada MČ Praha 22 schvaluje na základě kritérií přidělení dotace: 

o Senioři České republiky, z.s. IČ 69059373     ve výši 45 000 Kč 

o SK Děti Severu zs.r. IČ 28556224     ve výši 33 500 Kč 

o DFK Bohemians 1905, o.s., IČ 22613005     ve výši 20 000 Kč  

o KČT, odbor Pohoda Praha, IČ 22768963,     ve výši 15 000 Kč  

o Squash Club Hájek, IČ 68381701,      ve výši   5 500 Kč 

o SHM Klub Uhříněves - Kolovraty, z.s. 63834481,    ve výši 38 000 Kč 

o Český rybářský svaz, z.s., MO Uhříněves, IČ 40615561,  ve výši 30 000 Kč 

3. Rada MČ Praha 22 doporučuje přidělit dotace: 

o Studio Sport z.s. , IČ 265 85 146      ve výši 65 000 Kč 

o Dům UM Praha 10, IČ 452 419 45               ve výši 100 000 Kč 

o SHM Klub Uhříněves – Kolovraty, zs., IČ 63834481      ve výši 100 000 Kč 

o SK Čechie Uhříněves,z.s., IČ 15268551    ve výši 70 000 Kč 

o SK Čechie Uhříněves,z.s., IČ 15268551    ve výši 70 000 Kč 

o SK Čechie Uhříněves,z.s., IČ 15268551                        ve výši 105 000 Kč 

4. Rada MČ Praha 22 ukládá 1. místostarostce Mgr. Erbsové předložit přidělení dotací pro 

Studio Sport z.s., Dům UM Praha 10, SHM Klub Uhříněves-Kolovraty, z.s., a SK Čechie 

Uhříněves z.s. na 8. zasedání ZMČ Praha 22 ke schválení. 

5. Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ 

a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ, 

b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvní stran. 

/5:0:2/ 

 

 
4. Zajištění dotovaných obědů pro děti, které navštěvují MŠ zřízené MČ Praha 22, a jejich 

rodiče 

Od 4. května 2020 bude rozšířena možnost dotovaných obědů ze školní jídelny pro děti 

z mateřských škol zřizovaných MČ Praha 22 a jejich rodiče. Cena oběda je 35 Kč za jednu porci    

vč. krabičky (dospělá porce), stejně jako u školních dětí lze objednat na jedno dítě dva obědy - pro 

něj a pro rodiče. Jednotná velikost dospělých porcí pro dospělého a pro dítě. Konkrétní podmínky 

prodeje a výdeje obědů po dobu uzavření MŠ budou zveřejněny na webu MŠ a MČ. 

Usnesení: 

Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytováním dotovaných obědu ze zřízené školní jídelny za cenu 

35 Kč/oběd včetně krabičky pro děti, které navštěvují MŠ zřízené MČ Praha 22, a jejich rodiče. 

/7:0:0/ 

 

 

5. Různé 

A. Zápisy k předškolnímu vzdělávání do MŠ zřízených MČ Praha 22 pro školní rok 

2020/2021 

Paní radní Koutský informoval o opatření MŠMT vydaného pod č.j. MSMT-15657/2020-1 

dne 3. 4. 2020 v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva 

v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 k organizaci zápisů k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2020/2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců. 

V současné mimořádné situaci rada doporučuje ředitelkám, aby umožnily zákonným 

zástupcům k přihlášce doložit pravidelné očkování dvěma různými způsoby. Vyjádřením 

dětského lékaře o pravidelném očkování přihlašovaného dítěte v souladu s § 50 zákona 

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví nebo čestným prohlášením, že dítě je řádně 

očkované (podle vzoru) a kopií očkovacího průkazu. Lékařské potvrzení následně rodič 

doloží dodatečně v průběhu správního řízení.        
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 Usnesení:  

Rada MČ doporučuje ředitelkám MŠ zřízených MČ Praha 22, aby umožnily zákonným 

zástupcům k přihlášce doložit pravidelné očkování také formou čestného prohlášení a kopií 

očkovacího průkazu. 

/6:1:0/ 
 
 
Zasedání bylo ukončeno v 9:50 hodin. 
Zapsala: Monika Kubšová   
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Kateřina Erbsová  …………………...................... 
 
 
   Radovan Koutský   ……………………………….. 
          
 
 
Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22    ........................................... 


