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Zápis z 10. zasedání RMČ, které se konalo dne 27. 3. 2019
od 7:30 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

Viz Prezenční listina
Mgr. Kateřina Erbsová, pan Radovan Koutský
Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Mgr. Pavel Kosař

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 5:0:0.
Pan starosta požádal o zařazení materiálu „Výkup pozemků parc. č. 219/11, 219/6, 219/5 a 219/8 v k. ú.
Pitkovice za účelem rozšíření infrastruktury Pitkovic“. Materiál byl zařazen jako bod č. 4
Hlasováním 5:0:0 byl schválen upravený PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu 9. zasedání RMČ ze dne 13. 3. 2019
3. Povodňová komise MČ Praha 22
4. Výkup pozemků parc. č. 219/11, 219/6, 219/5 a 219/8 v k. ú. Pitkovice za účelem rozšíření
infrastruktury Pitkovic
5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 146/7, 258/9, 258/14, 258/16, 259/1 a 259/2
v k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s.
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 786/3, 1529/1, 1529/23, 1638/24, 2075,
2081, 2088/2 a 2268/6 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a.s.
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2049, 1049/1 a 1049/2 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a.s.
8. Uzavření Dodatku č. 4 k NS 284/2003 MN -19
9. Rozpočtové úpravy
10. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 2018/2019
11. Věcný záměr obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) o omezení provozní doby hostinských zařízení
12. Zápis z 2. zasedání Komise dopravy ze dne 5. 3. 2019
13. Zápis z 2. zasedání Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 6. 3. 2019
14. Zápis z 3. zasedání Komise pro IT a digitalizaci radnice ze dne 7. 3. 2019
15. Zápis ze 4. zasedání Komise kultury ze dne 13. 3. 2019
16. Návrh programu 4. ZMČ, které se bude konat dne 24. 4. 2019
17. Různé
A/ Uzavření Otevřeného informačního centra dne 20. 4. 2019
B/ Informace radního pana Zmátla
C/ Informace radního pana Koutského
2. Kontrola zápisu 9. zasedání RMČ ze dne 13. 3. 2019
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,
79/2,78/2,77/2,6/2,75/274/11 (74. RMČ dne 10. 1. 2018) - Podlimitní VZ na stavební práce s názvem
„Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ (vč. přílohy č. 2 - zadávací dokumentace) uchazeč (stěžovatel) VISTORIA CZ a.s. zaslal DS dne 16. 5. námitku proti porušení zákona č. 137/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek. ORS tuto námitku obdržel dne 18. 5. a téhož dne byla odeslána AK Mgr. Lukáše
Eichingera, MBA. Dne 25. 5. se konala schůzka u pana starosty.
Na 84. zasedání rada souhlasila vyhovět námitkám ke zrušení zadávacího řízení k VZ s názvem „Tělocvična
- víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“.
Na 85. zasedání rada potvrdila souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení VZ s názvem „Tělocvična víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“. Zrušení zrušení zadávacího řízení bude odesláno všem účastníkům
výběrového řízení. Souhlas se zrušením zrušení zadávacího řízení VZ - Mgr. Eichingerovi, MBA bylo zasláno
Rozhodnutí a oznámení zadavatele o zrušení zrušení ZŘ s tím, aby ho rozeslal všem účastníkům VŘ.
Na 87. zasedání pan starosta informoval o dalších jednáních a o zadání kontroly administrace VZ.
Na 18. MIM. zasedání RAD Ing. Semeniuk předložil návrh dalšího postupu ZŘ VZ. Konečné právní
stanovisko bude předloženo do pátku tohoto týdne. Následně bude předloženo vyjádření administrátora.
Na 19. MIM. zasedání předloženo „Vyhodnocení doporučeného právního postupu ZŘ VZ „Tělocvična víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ - administrátor soutěže Mgr. Eichinger navrhl dvě varianty.

Rada schválila variantu pokračování v soutěži se stávajícími účastníky.
Na 20. MIM zasedání:
Rada souhlasila s revokací usnesení z 19. MIM RMČ ze dne 8. 8. 2018 bod č. 2 v celém rozsahu.
Rada rozhodla, že zrušuje rozhodnutí o vyloučení účastníků zadávacího řízení na VZ „Tělocvična víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“, BAK stavební společnost, a.s., Metrostav a.s., Polabská stavební CZ,
s.r.o. a POHL cz, a.s. - odštěpný závod Roztoky.
Rada pověřila administrátora zadávacího řízení na VZ „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“,
advokáta Mgr. Lukáše Eichingera, MBA, aby oznámil vyloučeným účastníkům (dodavatelům), že bylo
rozhodnuto o zrušení jejich vyloučení, jakož i to, že již dříve bylo rozhodnuto o zrušení rozhodnutí o zrušení
předmětného zadávacího řízení s tím, že se opět stali účastníky předmětného zadávacího řízení a dále s tím, že
administrátor je pověřen vyzvat k doplnění kvalifikace.
Na 88. zasedání informoval RAD Ing. Semeniuk o dalším postupu.
Na 21. MIM zasedání RAD Ing. Semeniuk informoval o tom, že soutěž probíhá.
Na 89. zasedání Ing. Semeniuk - bude zpracován a předložen materiál na RMČ jako samostatný bod.
Na 91. zasedání rada schválila nové členy a náhradníky hodnotící komise. Zadávací řízení pokračuje se
dvěma účastníky.
Na 22. MIM zasedání rada rozhodla o vyloučení účastníků:
 BAK stavební společnost, a.s., Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9, IČ: 28402758;
 Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915;
 Polabská stavební CZ, s.r.o., Oseček 87, 289 41 Pňov-Předhradí, IČ: 26115875;
 POHL cz, a.s. - odštěpný závod Roztoky, Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ: 25606468;
z důvodu nesplnění zadávacích podmínek v návaznosti na výzvu k doplnění kvalifikace ze dne 28. 8. 2018
bylo podepsáno.
Na 92. zasedání - soutěž probíhá
Na 93. zasedání
Od společnosti KOHOUTSTAV s.r.o. přišly DS dne 29. 10. 2018 dvě námitky proti postupu zadavatele. Rada
se shodla, že podané námitky jsou na základě doporučení administrátora ZŘ obstrukční, nedůvodné a právně
nepodložené (viz právní stanovisko JUDr. Tögela). Vyřízení námitek nemá odkladný účinek a musí být dále
pokračováno v soutěži
Usnesení:
1. RMČ rozhodla o odmítnutí námitek stěžovatele KOHOUTSTAV s.r.o. nazvaných jako „Námitky
proti opomenutí zadavatele a postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo
zadávací řízení“ ze dne 29. 10. 2018, neboť neshledala důvody pro jejich vyhovění.
2. RMČ rozhodla o odmítnutí námitek stěžovatele KOHOUTSTAV s.r.o. nazvaných jako „Námitky
proti postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení“ ze dne
29. 10. 2018, neboť neshledala důvody pro jejich vyhovění.
3. RMČ doporučila starostovi, aby požádal MHMP o převod finančních prostředků vyčleněných na
akci „Tělocvična - víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“ do roku 2019.
Na 94. zasedání
Na základě dodatečných dotazů k zadávací dokumentaci od účastníka VISTORIA CZ (jednalo se se o dotazy
týkající se převážně projektové dokumentace) bylo nutné PD upřesnit a doplnit, současně s tím upravit i výkaz
výměr a popis některých položek.
Současně dochází k úpravě zadávací dokumentace v její textové části týkající se elektronické komunikace
povinné dle ZZVZ od 18. 10. 2018. Tato elektronická komunikace zahrnuje i vlastní podání nabídek
(v původní ZD byly uvedeny listinné nabídky).
S odvoláním na poslední jednání hodnotící komise dne 15. 10. 2018 komise doporučuje zadavateli vyzvat
k podání nabídky zbývající dva účastníky tohoto zadávacího řízení - VISTORIA CZ a.s. a HOCHTIEF CZ a.s.
Na základě stanoviska JUDr. Tögela nemá návrh na přezkum odkladný účinek a je tedy možné Výzvu
k podání nabídek zaslat a v zadávacím řízení dále pokračovat.
1. RMČ schválila provedení změny zadávací dokumentace v části obsahující položkový výkaz výměr a
návrh smlouvy o dílo a to na základě doplnění zadávací dokumentace dle připomínek jednoho
z účastníků, a dále změny zadávací dokumentace v textové části týkající se elektronické komunikace
povinné dle ZZVZ od 18. 10. 2018 - probíhá
2. RMČ schválila vyzvat účastníky VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, IČ: 25110977, a HOCHTIEF
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CZ a.s., Plzeňská 16/3217, IČ: 46678468, k podání nabídky - účastníci byli vyzváni
Na 1. zasedání
1. RMČ revokovala usnesení z 91. RMČ ze dne 10. 10. 2018 v bodě 3 obsahující složení členů a
náhradníků hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Tělocvična víceúčelová sportovní hala ZŠ Jandusů“.
2. RMČ schválila nové členy a náhradníky hodnotící komise - jmenováni
Na 3. zasedání
- změny ZD v části obsahující položkový výkaz výměr a návrh SoD se zpracovávají - trvá
- účastníci VISTORIA CZ a.s. Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČ: 25110977 a HOCGHTIEF CZ
a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468 byli vyzváni k podání nabídky - trvá
- účastník VISTORIA CZ a.s. poslal e-mailem ze dne 4. 12. 2018 devět dotazů a dne 7. 12. 2018 další
3 dotazy ohledně projektové dokumentace a výkazu výměr z důvodu zjištěného nesouladu PD a VV.
Odpovědi na dotazy zpracovává projektant. Bude nutné prodloužit lhůtu k podání nabídek - trvá
4. zasedání - Na profilu zadavatele byly zveřejněny dodatečná vysvětlení ZD k zaslaným dotazům. Lhůta
k podání nabídek byla prodloužena do 15. 2. 2019 - trvá
6. zasedání - Účastník VISTORIA CZ a.s. poslal e-mailem ze dne 16. 1. 2019 žádost o vyjasnění zadávací
dokumentace, týkající se problému s podáním nabídky v elektronické podobě prostřednictvím elektronického
nástroje umístěného na profilu zadavatele. Administrátor prověřuje možnost využití jiného elektronického
nástroje.
7. zasedání - Administrátor zaslal dne 7. 2. 2019 účastníkovi VISTORIA CZ a.s. odpověď s informací, že
bude všem účastníkům umožněno podat nabídku v el. podobě prostřednictvím portálu NEN (Národní
elektronický nástroj), lhůta pro podání nabídek byla prodloužena do 11. 3. 2019 - trvá.
8. zasedání - lhůta pro podání nabídek je do 11. 3. 2019
9. zasedání - z důvodu technických problémů při založení této VZ do portálu NEN byla lhůta pro podání
nabídek administrátorem prodloužena do 18. 3. 2019.
10. zasedání - radní byli seznámeni s tím, že dne 21. 3. 2019 bylo na Zastupitelstvu hl. m. Prahy rozhodnuto,
že dotace z roku 2017 ve výši 25 mil. Kč na tělocvičnu v areálu ZŠ nám. Bří Jandusů již nebude převedena do
dalšího roku.
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/3 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) VZMR „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ - OKÚ v součinnosti s OSM zajistit SoD na
VZMR s názvem „Restaurování pomníku sv. Jana Nepomuckého“ s panem Mgr. Danielem TALAVEROU,
Pod Lihovarem 2232/2256 01 Benešov u Prahy, IČ: 12518743, za cenu 241 500 Kč včetně DPH 15 %.
K zajištění restaurování je nutné zajistit povolení památkové péče, které vyžaduje provedení restaurátorského
průzkumu sochy.
Na 18. MIM rada souhlasila s vystavením objednávky na restaurátorský průzkum sochy sv. Jana
Nepomuckého v Uhříněvsi u pana Daniela Talavery, akad. soch. a rest. ve výši 23 000 Kč, průzkum
vyhotoven, předán na památkovou péči k vyjádření, dále musí být podána žádost o vydání závazného
stanoviska OPP MHMP,
Na 3. zasedání - bude urgováno vydání závazného stanoviska OPP MHMP
Na 4. zasedání - kladné stanovisko obdrží MČ do konce ledna 2019, průzkum bude možno zahájit - splněno;
zajistit SoD - trvá
7.+8. zasedání - zajistit SoD - trvá
9.,10. zasedání - MČ byl doručen návrh smlouvy – trvá
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,20.MIM/5 - Různé A/ Administrace
podlimitních VZ - Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - výběr zhotovitele
Na 22. MIM zasedání rada uložila ORS prostřednictvím Mgr. Jan Dáňa, Václavské náměstí 837/1, 110 00
Praha na základě objednávky MC22-R00214/2018 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání VZ ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 2/2016.
92. zasedání bylo informováno, že zadávací dokumentace byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 19. 10.
2018 - otevírání obálek dne 9. 11. 2018
94. zasedání - otevírání obálek proběhlo dne 9. 11. 2018 - administrátor vyzval uchazeče k doplnění nabídek.
1. zasedání - materiál zpracován
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2. zasedání - otevírání obálek proběhlo dne 9. 11. 2018, administrátor vyzval uchazeče k doplnění nabídek,
hodnotící komise vyhodnotila nabídky jednotlivých uchazečů, čeká se na projednání vyhodnocení RMČ. Dne
3. 12. se uskutečnilo jednání o spolufinancování propustku se společností Vivus.
3. zasedání - Mgr. Kosař informoval, že spol. Vivus dodá své vyjádření do konce týdne.
4. zasedání - urgováno panem starostou - trvá
Na 6. zasedání 1. RMČ rozhodla o zrušení VZ „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ z důvodu, že nedošlo
k dohodě o financování se společností Vivus Uhříněves s.r.o.
2. RMČ uložila starostovi
a) písemně seznámit uchazeče se stanoviskem RMČ,
b) dále jednat se společností Vivus Uhříněves, s. r. o. o finančním krytí.
7. zasedání - dne 7. 2. 2019 byla veřejná zakázka administrátorem zrušena na profilu zadavatele a ve Věstníku
VZ, všem účastníkům zadávacího řízení bylo odesláno oznámení o zrušení této zakázky - splněno
8.,9. zasedání - starosta jedná se společností Vivus Uhříněves, s.r.o. o finančním krytí - trvá
10. zasedání - starosta informoval, že na základě jednání s Lesy HMP přejde povinnost financování na
společnost Vivus Uhříněves, s.r.o., která má tuto investici v podmínkách vydaného územního rozhodnutí.
Usnesení:
RMČ rozhodla, že MČ je ochotna tuto investici spolufinancovat pouze do výše obdržené dotace z rozpočtu
HMP.
/5:0:0/
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/9 (89. RMČ dne 12. 9. 2018) - Zřízení ÚVB
k pozemkům parc. č. 238/83, 6/2, 219/170, 219/172, 219/348, 219/349, 219/65, 219/650, 219/491, 219/716,
219/167, 219/490, 219/249, 219/493, 219/610, 321, 322 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC Česká republika
- čeká se na zaslání smlouvy - trvá
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/7 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Přijmutí daru
pozemku parc. č. 956/4 a částí pozemků parc. č. 957 a 958/1 v k. ú. Uhříněves včetně staveb a zeleně na
pozemcích vybudovaných v rámci výstavby „OS Kašperská“ od Cocktail Media - vyvěšeno - trvá
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/8 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Prodej částí
pozemku parc. č. 2074 o výměře 161 m2 v k. ú. Uhříněves Cocktail Media – vyvěšeno - trvá
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/11 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB
k pozemku parc. č. 2074 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Cocktail Media - smlouva podepsána a zaslána na
MHMP, čeká se na podpis doložek - trvá
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/13 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB
k pozemkům parc. č. 219/716, 322 a 324 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC ČR - čeká se na zaslání
smlouvy - trvá
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/25 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Podlimitní VZ s
názvem „Odbahnění cukrovarského rybníka" - doporučení k vyloučení účastníka z další účasti
v zadávacím řízení - starosta písemně seznámil uchazeče VHS Bohemia, a.s. o jeho vyloučení z další účasti
v zadávacím řízení - ochranná lhůta u vyloučení vypršela dne 16. 10. 2018.
Na 22. MIM zasedání rada rozhodla o zrušení ZŘ bylo podepsáno a odesláno uchazečům.
Na 92. zasedání informováno o tom, že se čeká na odvolání vyloučených účastníků ze zrušené soutěže.
Dne 26. 10. 2018 obdržel zadavatel prostřednictvím administrátora VZ námitku proti zrušení zadávacího
řízení od stěžovatele PAS Natura s.r.o. - podrobnosti dnes v materiálech.
Na 93 zasedání Rada rozhodla o odmítnutí námitek stěžovatele PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00
Praha 4, IČ: 26035782, podaných proti zrušení zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky s názvem
„Odbahnění Cukrovarského rybníka“.
94. zasedání - rozhodnutí o námitkách bylo dne 7. 11. 2018 zasláno stěžovateli PAS Natura s.r.o., Hvězdova
1716/2b, 140 00 Praha 4. Ochranná lhůta, kdy může jít účastník PAS Natura s.r.o. na ÚOHS skončí dne
19. 11. 2018 o půlnoci.
Na 1. zasedání - Stěžovatel dne 16. 11. 2018 podal svůj návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele proti rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího řízeni ze dne 16. 10. 2018 a proti rozhodnutí o
námitkách ze dne 7. 11. 2018 na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže - probíhá
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2. zasedání - Projednání podané námitky - Rozhodnutí o námitkách bylo dne 7. 11. zasláno stěžovateli PAS
Natura s.r.o. Stěžovatel dne 16. 11. 2018 podal svůj návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
proti rozhodnutí a oznámení o zrušení zadávacího řízeni ze dne 16. 10. 2018 a proti rozhodnutí o námitkách ze
dne 7. 11. 2018 na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (UHOS). Na ÚHOS odeslána dokumentace k VZ.
3. zasedání - Od ÚOHS jsme prostřednictvím datové zprávy ze dne 13. 12. 2018 obdrželi Usnesení, kterým
stanovil lhůtu 7 dní ode dne doručení k dalšímu možnému vyjádření. MČ se nebude vyjadřovat. Lhůta končí
dne 21. 12. 2018 a poté bude vydáno Rozhodnutí - probíhá
4. zasedání - lhůta skončila dne 21. 12. 2018, čekáme na vydání Rozhodnutí - trvá
6. zasedání - Od ÚOHS jsme prostřednictvím datové zprávy dne 25. 1. 2019 obdrželi Rozhodnutí ve kterém
rozhodl, že zadavatel (MČ Praha 22) nedodržel při zadávací VZ zásadu transparentnosti dle § 6 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb. o zadávání VZ, ve znění pozdějších předpisů, když v rozhodnutí a oznámení o zrušení
zadávacího řízení ze dne 16. 10. 2018 jako důvod pro zrušení zadávacího řízení uvedl skutečnost, že poskytl
dva protokoly o zkouškách. Z předložených protokolů o zkouškách vycházely rozdílné závěry, které
zapříčinily neporovnatelnost jednotlivých nabídek. Jako opatření k nápravě postupu zadavatele ÚOHS podle
ustanovení § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
ruší rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 16. 10. 2018 a všechny následné úkony jmenovaného
zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Zadavateli rovněž ukládá zákaz uzavřít smlouvu
a to až do pravomocného skončení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedeného ÚOHS.
Zadavateli ukládá uhradit náklady řízení ve výši 30.000 Kč. Proti tomuto Rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne
jeho doručení podat rozklad k předsedovi ÚOHS.
1. RMČ bere na vědomí Rozhodnutí ÚOHS ze dne 25. 1. 2019.
2. RMČ ukládá
a) starostovi písemně seznámit uchazeče o zrušení rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne
16. 10. 2018,
b) OE uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč, po nabytí právní moci
c) ORS ve spolupráci s administrátorem VZ obnovit zadávací řízení a vyhodnotit nabídky
jednotlivých uchazečů.
7. zasedání 1. RMČ revokovala usnesení č. 4 a 5 v bodě 2. ze 17. MIM. RMČ ze dne 4. 7. 2018 obsahující složení
členů a náhradníků hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem
„Odbahnění cukrovarského rybníka “.
2. RMČ schválila nové složení členů a náhradníků hodnotící komise.
3. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení:
členové: Mgr. Pavel Kosař
náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Miroslav Šašek
Hana Nozarová
Jiří Rösler
Stanislava Smreková
Ing. Dana Sopoušková
Ing. Vladislav Podvín
Jana Frydrychová
Ing. Alexandra Zídková
8. zasedání - rozhodnutí nabylo právní moci 12. 2. 2019, OE uhradil náklady dne 26. 2. 2019, dnes na
programu bod 5 vyhodnocení ZŘ:
RMČ bere na vědomí doporučení hodnotící komise.
RMČ rozhoduje o vyloučení uchazeče:
STAVBY RYBNIKŮ s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim, IČ: 02951746
z důvodu provedené změny údaje určeného pro hodnocení nabídek.
RMČ rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
PAS Natura s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, IČ: 26035782 za cenu 8 000 068 Kč bez DPH.
RMČ ukládá starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít.
9. zasedání - Starosta písemně seznámil uchazeče s výsledkem výběrového řízení. Oznámení o vyloučení bylo účastníkovi
odesláno dne 4. 3. prostřednictvím DS a současně se vyloučenému účastníkovi spustila tzv. ochranná lhůta,
která končí dne 19. 3. ve 24:00 hod. - splněno
- ORS zahájí jednání o uzavření SoD až po vypršení ochranné lhůty.
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10. zasedání - vítězný účastník PAS Natura s.r.o. doložil bankovní záruku v souladu s platnou legislativou a doložil veškeré
dokumenty v originálech či úředně ověřených kopích - splněno
- odesláním rozhodnutí o výběru dodavatele všem uchazečům byla spuštěna další ochranná lhůta, která běží do
2. 4. 2019. Po jejím vypršení je možné zahájit jednání o uzavření smlouvy s vybraným uchazečem a
smlouvu podepsat - probíhá - trvá
22.MIM/2 - Autobusová zastávka u prodejny Lidl
ORS - koordinace instalace přístřešku v ul. Bečovská s výstavbou autobusové zastávky - trvá
6/2,5/2,4/2,3/2,2/10 (2. RMČ dne 5. 12. 2018) - Přijmutí daru stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1666/6 a
stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1666/13 vše v k. ú. Uhříněves od SK Čechie Uhříněves, z.s., - materiál
v ZMČ schválen - smlouva zaslána k podpisu druhé smluvní strany - trvá
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/4 (3. RMČ dne 19. 12. 2018) - Architektonická studie MŠ V Bytovkách –
7. zasedání - bylo osloveno 6 architektů s termínem zpracování studie MŠ V Bytovkách do 1. 2. 2019.
V požadovaném termínu ORS obdržel 6 studií od níže uvedených architektonických kanceláří:
- archiw studio s.r.o., Sevastopolská 2848, 272 04 Kladno
- Stopro spol. s r.o., Radlická 37/901, 150 00 Praha 5
- BY architects, spol. s r.o., Pod Zvonařkou 2317/1, 120 00 Praha 2
- S.H.S. architekti s.r.o., Osadní 35, 170 00 Praha 7
- BREAK POINT ARCHITEKTI s.r.o., Tomkova 3167/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov
- OLGAPOKORNA ARCHITEKTURA s.r.o., Soukalova 2212/6a, 143 00 Praha
Dne 5. 2. 2019 jednotliví architekti prezentovali své studie za přítomnosti hodnotící komise. Komise vybrala
3 nejvhodnější studie s tím, že členové komise zašlou ORS své připomínky k vybraným studiím. Tyto
připomínky budou zaslány architektům k zapracování - zaslány - splněno
8. zasedání - další jednání hodnotící komise se uskuteční dne 7. 3. 2019
9. zasedání - hodnotící komise se dne 7. 3. 2019 seznámila se zaslaným doplněním 3 nejvhodnějších studií.
Komise po důkladném posouzení všech aspektů provedla bodové hodnocení doplněných studií dle
stanovených kritérií s tímto výsledkem:
o Stopro spol. s r.o. - 177 bodů
o archiw studio s.r.o. - 173 bodů
o BREAK POINT ARCHITEKTI s.r.o. - 154 bodů
Na základě bodového hodnocení komise doporučuje RMČ rozhodnout, že nejvhodnější zpracovanou studií
nové MŠ V Bytovkách je studie zpracovaná projekční kanceláří Stopro spol. s r.o. RMČ bere na vědomí
závěry hodnotící komise.
10. zasedání - trvá
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/8 (3. RMČ dne 19. 12. 2018) - Výměna nájemců u bytu č. 5 v čp. 158 ul. Přátelství
v Uhříněvsi za byt v majetku MČ P14 - žadatel informován, čeká se na informaci o datu výměny - trvá
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/3 (4. RMČ dne 9. 1. 2019) - Výběrové řízení na pozici architekta MČ Praha 22 výzva zveřejněna, T. do konce února 2019 - trvá
9. zasedání - na základě informace o rezignaci člena hodnotící komise Ing. Martina Turnovského na vlastní
žádost. RMČ jmenovala novým členem hodnotící komise Ing. arch. Petra Starčeviče.
10. zasedání - probíhá druhé kolo pohovorů s uchazeči
9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/4 (4. RMČ dne 9. 1. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 168/137 v k. ú. Pitkovice
ve prospěch PRE Distribuce - smlouva zaslána na katastr - trvá
9/2,8/2,7/2,6/8 (6. RMČ dne 30. 1. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2039 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch UPC Česká republika - 5. etapa přívodní trasa - smlouva podepsána – splněno
9/2,8/2,7/2,6/9 (6. RMČ dne 30. 1. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2082/1, 2083, 2081, 2078,
2075, 2073/1, 2070, 2064 a 2069 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatel informován, čeká
se na zaslání smlouvy - trvá
9/2,8/2,7/2,6/11 (6. RMČ dne 30. 1. 2019) - Revokace usnesení č. 9 z 2. zasedání RMČ ze dne 5. 12. 2018 Přijmutím daru pozemků parc. č. 1900/248, 1900/255, 1900/282 a 1900/287 v k. ú. Uhříněves včetně staveb
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komunikací a dalších výstupů vybudovaných v rámci výstavby obytného souboru „Vivus Uhříněves - II.
etapa“ od společnosti Vivus Uhříněves, s.r.o., se sídlem Budějovická 64/5, 140 00 Praha 4, IČ 281/84416 materiál do ZMČ stažen z programu - materiál připraven na 4. ZMČ
9/2,8/2,7/4 (7. RMČ dne 13. 2. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 254/33 v k. ú. Hájek u Uhříněvsi
ve prospěch PREdistribuce - žadatelé informování, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
9/2,8/2,7/5 (7. RMČ dne 13. 2. 2019) - Prodloužení NS č. 148/2004 MN 90 na pronájem pozemku parc. č.
2127 v k. ú. Uhříněves - žadatelé informování, čeká se na zaslání podepsaného dodatku - trvá
9/2,8/2,7/8 (7. RMČ dne 13. 2. 2019) - Dotační programy MČ Praha 22 pro rok 2019
1. RMČ schválila Dotační programy MČ Praha 22 pro rok 2019 na podporu:
a) sportovní činnosti neziskových organizací
b) kulturních a společenských aktivit
c) jednotlivců a spolků při reprezentaci Prahy 22
2. RMČ jmenovala hodnotící komise pro posuzování žádostí o přidělení dotace z vyhlášených programů
MČ Praha 22 v roce 2019 na podporu:
a) sportovní činnosti neziskových organizací ve složení:
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Erbsová náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Člen: Mgr. Pavel Kosař
Radovan Koutský
Člen: Štěpán Zmátlo
Mgr. Pavel Kappel
Člen: Ing. Roman Petr
Pavlína Harantová
Člen: Ing. Ivo Krátký
Vojtěch Zelenka
b) kulturních a společenských aktivit ve složení:
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Erbsová náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Člen: Radovan Koutský
Mgr. Pavel Kosař
Člen: Mgr. Pavel Kappel
Štěpán Zmátlo
Clen: Ing. Roman Petr
Pavlína Harantová
Clen: Ing. Ivo Krátký
Vojtěch Zelenka
c) jednotlivců a spolků při reprezentaci Prahy 22 ve složení:
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Erbsová náhradníci: Ing. Ivo Krátký
Člen: Štěpán Zmátlo
Mgr. Pavel Kosař
Člen: Ing. Roman Petr
Pavlína Harantová
3. RMČ pověřuje OKÚ k realizaci vyhlášených dotačních programů - splněno
8. zasedání - podání žádostí na vyhlášení programů s termínem od 16. 3. do 31. 3. 2019 u bodu 2a) a 2b),
a od 16. 2. do 30. 11. 2019 u bodu 2c) - probíhá
Mgr. Erbsová požádala o změnu člena hodnotící komise.
1. RMČ odvolala z funkce člena komise pro posuzování žádostí o přidělení dotace z vyhlášených
programů MČ Praha 22 v roce 2019 na podporu sportovní činnosti neziskových organizací
Ing. Ivo Krátkého ke dni 27. 2. 2019
2. RMČ jmenovala novou členkou této komise Mgr. Hanu Urbanovou ke dni 28. 2. 2019.
3. RMČ odvolala z funkce člena komise pro posuzování žádostí o přidělení dotace z vyhlášených
programů MČ Praha 22 v roce 2019 na podporu kulturních a společenských aktivit
Ing. Ivo Krátkého ke dni 27. 2. 2019.
4. RMČ jmenovala novou členkou této komise Mgr. Hanu Urbanovou ke dni 28. 2. 2019.
9., 10. zasedání – probíhá
2MIM/6 - Různé A/ Rozhodnutí k podaným námitkám k projektu „OS U Zeleného stromu“
RMČ ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi vypracovat odvolání k vydanému rozhodnutí o umístění stavby
„OS U Zeleného stromu“ - splněno
9/2,8/3 - VZMR na stavební práce s názvem „Čištění části zatrubněného obtoku Říčanského potoka“ schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
- ORS dne 28. 2. 2019 zajistil zadání VZMR na stavební práce v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22
č. 2/2016, dne 11. 3. 2019 se konalo jednání hodnotící komise
- ORS zajistil zveřejnění VZMR na stavební práce na úřední desce ÚMČ Praha 22
- starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise - splněno
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9. zasedání RMČ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o., K Hájům 2639/7,
155 00 Praha 5, IČ: 49356607 za cenu 208 150 Kč bez DPH.
RMČ uložila starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít - trvá
9/2,8/4 - Bezúplatný převod majetku - vstupní cedule k Fit parku - odbor SML MHMP seznámen
s usnesením RMČ, smlouva se připravuje - trvá
9/4 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce žadatelé informováni, čeká se na zaslání smlouvy
9/5 - Prodej části pozemku parc. č. 1858/8 o výměře 11 m2 v k. ú. Uhříněves paní Bohumile Jančíkové záměr se připravuje na vyvěšení, materiál do 4. ZMČ připraven
9/6 - Vyhodnocení veřejné zakázky „Hlasovací zařízení“ - dnes na programu zápis z Komise IT s návrhem
dalšího postupu
9/7 - Funkce ředitelky Mateřské školy Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 - OKÚ vydalo potvrzení paní
Renátě Pecákové o setrvání ve funkci ředitelky Mateřské školy Sluneční, Praha 10, Sluneční 1550/20 na dobu
s účinností od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2025 - splněno
9/9 - Zápis z RR UZ ze dne 6. 3. 2019 - OSM zajistilo nákup stojanů - splněno
9/10 - Různé
A/ Žádost o poskytnutí věcného daru pro HS 4 - Chodov - OKVO připravilo smlouvu o poskytnutí daru
k podpisům smluvních stran. – smlouva odeslána k připomínkám druhé smluvní strany
B/ Informace radního pana Koutského - První uhříněveský Restaurant day - neděle 7. 4 2019 v 11:00 až
16:00 - žadatel informován, NS podepsána - splněno
C/ Informace 1. místostarostky Mgr. Erbsové - Ukliďme Česko - Ukliďme Pitkovice - akci pořádá spolek
Naše Pitkovice 6. 4. 2019 od 9:00 hodin, OKVO připravilo darovací smlouvu k podpisům smluvních stran smlouva odeslána k podpisu druhé smluvní strany
3. Povodňová komise MČ Praha 22
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. RMČ ruší stávající povodňovou komisi MČ Prahy 22.
2. RMČ zřizuje novou povodňovou komisi MČ Prahy 22 podle přílohy.
/5:0:0/
4. Výkup pozemků parc. č. 219/11, 219/6, 219/5 a 219/8 v k. ú. Pitkovice za účelem rozšíření
infrastruktury Pitkovic
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením kupních smluv na odkup následujících pozemků:
a) pozemku parc. č. 219/11 v k. ú. Pitkovice za cenu 1 950 Kč/m2 od paní J. H., nar.:
1 bytem:
Mírová 85/101,103 00 Praha - Kolovraty,
b) pozemku parc. č. 219/6 v k. ú. Pitkovice za cenu 1 950 Kč/m2 od paní J. H., nar.: 6. 5. 1948,
bytem: Žampiónová 8, 104 00 Praha - Pitkovice,
c) pozemku parc, č. 219/5 a pozemku parc. č. 219/8 v k. ú. Pitkovice za cenu 1 250 Kč/m2 od
spoluvlastníků pana P. B., nar.: 21. 5. 1974, bytem: Marie Cibulkové 374/30, 140 00 Praha Nusle; paní D. B., nar.: 26. 3. 1976, bytem: Marie Cibulkové 374/30, 140 00 Praha - Nusle; paní
J. B., nar.: 25. 8. 1975, bytem: J. Dražila 953, 272 01 Kladno - Kročehlavy; paní L. K., nar.: 5. 4.
1964, bytem: Pod štěpem 1299/31, 102 00 Praha - Hostivař; paní K. L., nar.: 28. 7. 1974, bytem:
Chodská 627, 272 01 Kladno - Kročehlavy.
2. RMČ ukládá OSM připravit materiál do ZMČ.
/5:0:0/
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5. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 146/7, 258/9, 258/14, 258/16, 259/1 a 259/2
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. 146/7, 258/9, 258/14,
258/16, 259/1 a 259/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch společnosti PREdistribuce, a.s., Svornosti
3199/19a, 150 00 Praha 5, IČ 273 76 516, za cenu 72 520 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene.
/5:0:0/
6. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 786/3, 1529/1, 1529/23, 1638/24, 2075,
2081, 2088/2 a 2268/6 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a.s.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí se zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 786/3, 1529/1, 1529/23,
1638/24, 2075, 2081, 2088/2 a 2268/6 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech
Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, za cenu 14 639 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/5:0:0/
7. Zřízení úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2049, 1049/1 a 1049/2 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti TMOBILECzech Republic a.s.
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí zřízením úplatného věcného břemene k pozemkům parc. č. 2049, 1049/1 a 1049/2 v
k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-MOBILE Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00
Praha 4, IČ 64949681, za cenu 29 390 Kč + DPH.
2. RMČ ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene,
b) starostovi MČ uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
/5:0:0/
8. Uzavření Dodatku č. 4 k NS 284/2003 MN -19
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením dodatku č. 4 k NS 284/2003 MN - 119 na pronájmem nebytového
prostoru v čp. 803 ul. V Bytovkách v Praze - Uhříněvsi, jehož předmětem bude změna pronajaté
plochy, tj. 346,14 m2.
2. RMČ ukládá
a) OSM připravit dodatek k nájemní smlouvě,
b) starostovi MČ podepsat dodatek k nájemní smlouvě.
/5:0:0/
9. Rozpočtové úpravy
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Zmátlem.
Usnesení:
RMČ schvaluje rozpočtové úpravy:
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a) Přijaté dotace
zvýšení příjmů
Text
Místní lidová knihovna
Výuka českého jazyka jako cizího jazyka
Pečovatelská služba (z HMP)
Pečovatelská služba (z MPSV)
Šablony pro MŠ a ZŠ II

ř.
01
02
03
04
05

Oddíl
63
63
63
63
63

Částka
77 800
29 200
259 000
399 600
952 300
1 717 900

zvýšení výdajů
Text
Výdaje místní knihovny
Výuka českého jazyka - převod na ZŠ U Obory
Pečovatelská služba (z HMP)
Pečovatelská služba (z MPSV)
Šablony pro MŠ a ZŠ II - převod na ZŠ U Obory

ř.
01
02
03
04
05

Oddíl
33
31
31
43
31

Částka
77 800
29 200
259 000
399 600
952 300
1 717 900

b) Zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu
zvýšení příjmů rozpočtu
Text
Vratka zálohy CCS
Přijatá pojistná plnění
Snížení stavu krátkodobých prostředků

ř. Položka
01 2324
02 2322
03 8115

Částka
12 000
68 500
222 100
302 600

zvýšení výdajů rozpočtu
Text
Komplexní protipovodňová opatření
MŠ Diakonie ČCE - finanční dar (6. RMČ)
Přístavba U Obory - rozšíření EPS
Veřejné WC - vybavení a zámky
Vánoční dekorace - spotřeba elektřiny
Poplatek za umístění psa v útulku
OŽP informační cedule
Dopravní přestupky
Geometrické plány a posudky
Radnice oprava zařízení

ř.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Oddíl
23
31
31
36
36
53
37
61
61
61

Částka
90 800
5 000
37 900
11 100
4 700
80 000
40 000
1 000
12 100
20 000
302 600

Přijaté dary
Text
Dar na životní prostředí

ř.
01

Oddíl
37

Částka
50 000

Zvýšení stavu fondu darů
Text
Zvýšení stavu fondu darů

ř.
01

Oddíl
-

Částka
50 000

c) Zvýšení stavu fondu darů
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d) Přesun výdajů rozpočtu
Snížení výdajů
Text
Sociální pohřeb

ř.
01

Oddíl
36

Částka
15 000

Zvýšení výdajů
Text
Sociální pohřeb

ř.
01

Oddíl
58

Částka
15 000

Seznam rozhodnutí o přidělení dotací
Dotace pro Místní lidové knihovny (RO 3006)
usnesení ZHMP č. 4/61 ze dne 28. 02. 2019

77 800 Kč

Dotace pro ZŠ U Obory na výuku ČJ (RO
3003)
usnesení ZHMP č. 4/53 ze dne 28. 02. 2019

29 200 Kč

Dotace na podporu sociálních služeb (RO
3007)
usnesení ZHMP č. 4/64 ze dne 28. 02. 2019

259 000 Kč

Dotace na podporu sociálních služeb (RO
2013)
usnesení ZHMP č. 5/31 ze dne 21. 03. 2019

399 600 Kč

Dotace na šablony pro MŠ a ZŠ II (RO 2007)
usnesení RHMP č. 373 ze dne 11. 03. 2019

952 300 Kč

/5:0:0/
10. Zhodnocení práce ředitelů, včetně návrhu poskytnutí odměn za I. pololetí školního roku 2018/2019
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Koutským.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zhodnocení práce ředitele/ředitelek za I. pololetí školního roku 2018/2019.
2. RMČ schvaluje odměny za I. pololetí školního roku 2018/2019 pro ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ a ŠJ
dle návrhu.
3. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením ředitele/ředitelky ZŠ, MŠ a ŠJ.
/5:0:0/
11. Věcný záměr obecně závazné vyhlášky (dále jen OZV) o omezení provozní doby hostinských
zařízení
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Koutským.
Usnesení:
1. RMČ nemá lokální potřebu k regulaci omezení provozní doby hostinských zařízení.
2. RMČ ukládá OKÚ seznámit s usnesením rady Magistrát HMP odbor živnostenský a
občanskosprávní.
/5:0:0/
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12. Zápis z 2. zasedání Komise dopravy ze dne 5. 3. 2019
Zápis byl předložen písemně a objasněn radním panem Zmátlem.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze zasedání komise dopravy ze dne 5. 3. 2019.
2. RMČ souhlasí se zahájením jednání s příslušnými orgány a dotčenými MČ o možnosti vyjmutí úseku
dálnice D1 mezi exity 2 a 6 ze seznamu pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému
poplatku
3. RMČ souhlasí s návrhem umístit budoucí obslužnou komunikaci projektů firem Ekospol a Central
Group v lokalitě V Jezerách při severním okraji dle regulačního náčrtu lokality (viz příloha).
/5:0:0/
13. Zápis z 2. zasedání Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 6. 3. 2019
Materiál byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí zápis z 2. zasedání Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 6. 3. 2019.
14. Zápis z 3. zasedání Komise pro IT a digitalizaci radnice ze dne 7. 3. 2019
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním Ing. Krátkým.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí zápis z 3. zasedán Komise pro IT a digitalizaci radnice ze dne 7. 3. 2019.
15. Zápis ze 4. zasedání Komise kultury ze dne 13. 3. 2019
Materiál byl předložen písemně a objasněn radní panem Koutským.
Usnesení:
1. RMČ bere na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise kultury (dále jen KK) ze dne 13. 3. 2019.
2. RMČ nesouhlasí se zadáním výroby kalendáře na rok 2020 z fotografií dle návrhu Ing. Jana Kužela a
doporučila KK předložit radě grafický návrh a cenovou kalkulaci na zhotovení kalendáře.
3. RMČ nesouhlasí se zadáním výroby magnetek k propagaci MČ od firmy Allmax Group a doporučila
KK předložit radě návrh desingu a cenovou kalkulaci na výrobu magnetek.
4. RMČ nesouhlasí se zajištěním výlepových prostor nebo mobilních válců k propagaci kulturních akcí
v MČ a navrhla, aby bylo v KK projednána možnost propagace na bilboardu na Novém náměstí.
/5:0:0/
16 Návrh programu 4. zasedání ZMČ, které se bude konat dne 24. 4. 2019 včetně plnění úkolů
Návrh programu byl předložen písemně včetně plnění úkolů ze ZMČ. K programu se diskutovalo.
Usnesení:
RMČ schvaluje návrh programu 4. zasedání ZMČ, které se bude konat ve středu 24. 4. 2019 od 17 hodin
v Divadle U22. Oznámení o konání 4. zasedání ZMČ a distribuci materiálů zajistí OKVO a OHS v souladu se
zákony dne 15. 4. 2019. Materiály pro členy ZMČ budou k dispozici na webu MČ Praha 22
http://www.praha22.cz/mestska-cast/volene-organy/zastupitelstvo/materialy-pro-zastupitele/.
Zveřejnění
materiálů na webu MČ pro veřejnost zajistí OKVO.
/5:0:0/
17. Různé
A/ Uzavření Otevřeného informačního centra dne 20. 4. 2019
Z provozních důvodů je radě navrženo uzavření OIC v sobotu 20. 4. 2019. Na Velký pátek 19. 4. 2019 a na
Velikonoční pondělí 22. 4. 2019 je radnice včetně OIC uzavřena.
Usnesení:
RMČ souhlasí s uzavřením OIC dne 20. 4. 2019.
/5:0:0/
B/ Informace radního pana Zmátla – Přezkum hospodaření za rok 2018
RMČ pověřuje radního pana Štěpána Zmátla, v souladu se zákonem 420/2004 Sb. § 7, vypracováním
písemného stanoviska k návrhu Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 22 za rok 2018, se
kterým byli zástupci MČ P22 seznámeni kontrolory dne 25. 3. 2019.
/5:0:0/
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C/ Informace radního pana Koutského - pan radní informoval o nabídce vystoupení divadla The Tap Tap
v ceně 160 000 Kč. Jednalo by se o dvě vystoupení - dopolední pro školy a večerní pro veřejnost.
RMČ informaci bere na vědomí.
Radní pan Koutský a předsedkyně Kulturní komise Mgr. Špalková-Kuželová detailně upřesní cenu
vystoupení.

Zasedání bylo ukončeno v 8:30 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Kateřina Erbsová

………………………….……..

Radovan Koutský

...................................................

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

…………………………………………
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