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Zápis z 14. zasedání RMČ, které se konalo dne 29. 5. 2019 
od 8:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 
 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Ing. Ondřej Lagner 
Omluveni:   Ing. Ivo Krátký, pan Štěpán Zmátlo 
    
Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 5:0:0. 
 
Hlasováním 5:0:0 byl schválen PROGRAM: 

1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu 13. zasedání RMČ ze dne 15. 5. 2019  

3. Výzvy Operačních programů OPPPR a OPZ 

4. VZMR na stavební práce s názvem „Oprava cestní sítě Husova parku“ - schválení způsobu zadání, 

zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 

5. Odkup práv k projektové dokumentaci 

6. Darovací smlouva se společností Vivus 

7. Pečující roku soutěž MPSV ČR - neformální péče návrh na mimořádnou odměnu občanu MČ Praha 22 

8. Zápis z 3. zasedání Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 13. 5. 2019 

9. Zápis z 5. zadání Komise kultury ze dne 15. 5. 2019 

10. Různé 

A/ Zřízení depozitáře Uhříněveského muzea 

B/ Zřízení pracovní skupiny 

C/ Zrušení stavebních úřadů 

D/ Informace radního pana Koutského 

E/ Doplnění členů Komise životního prostředí 

 
2. Kontrola zápisu z 13. zasedání RMČ ze dne 15. 5. 2019  

13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/3 (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.,11,12 zasedání - MČ byl doručen návrh smlouvy, smlouva podepsána starostou - trvá 

13. zasedání - RAD pan Zmátlo, informoval o tom, že restaurování se bude v první etapě týkat podstavce 

sochy, finanční zdroje budou řešeny i v možné žádosti o dotaci na obnovu kulturních památek. 

14. zasedání - trvá 

 
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/9 (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 
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/7 (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 
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13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/8 (90. RMČ dne 26. 9. 2018)  - 

Prodej částí pozemku parc. č. 2074 o výměře 161 m2 v k. ú. Uhříněves Cocktail Media – vyvěšeno - trvá 

12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/11 (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 

13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/13 (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 

 
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/25 (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  

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 
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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.  

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 

11. zasedání - dne 4. 4. se uskutečnila schůzka s firmou PAS Natura s.r.o., na které se projednával časový 

harmonogram prací - probíhá 

12. zasedání - vybraný dodavatel provede přípravné práce, které zahrnují navezení pojezdových panelů a 

uvolnění zčásti zasypaného odtoku vody, čímž bude zajištěno vysychání větší plochy v současné době 

zavodněného dna rybníka - probíhá 

13. zasedání - jsou prováděny přípravné práce 
14. zasedání - přípravné práce byly provedeny. 

 
22.MIM/2 - Autobusová zastávka u prodejny Lidl - ORS - koordinace instalace přístřešku v ul. Bečovská 
s výstavbou autobusové zastávky - trvá  
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/10 (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., - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/8 (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 - čeká se na informaci o datu výměny - 
výměna nastane od 1. 6. 2019 - trvá 
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/9 (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 
13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/4 (8. RMČ dne 27. 2. 2019) - Bezúplatný převod majetku - vstupní cedule k Fit 
parku - odbor SML MHMP seznámen s usnesením RMČ, smlouva se připravuje - trvá 
13/2,12/2,11/2,10/2,9/4 (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2003 a 2178/5 v k. ú. 

Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - žadatelé informováni, čeká se na zaslání smlouvy – trvá 
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13/2,12/2,11/2,10/2,9/6 (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Vyhodnocení VZ „Hlasovací zařízení“ - řeší Komise IT - 

trvá 
13/2,12/2,11/2,10/5 (10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 146/7, 258/9, 258/14, 

258/16, 259/1 a 259/2 v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce, a.s. - žadatel informován, čeká se na 

zaslání smlouvy - trvá 

13/2,12/2,11/2,10/6 (10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Zřízení ÚVB 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 T-MOBILE Czech Republic a.s. - 

žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy, smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá 

13/2,12/2,11/2,10/7 (10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2049, 1049/1 a 1049/2 v 

k. ú. Uhříněves ve prospěch T-MOBILE Czech Republic a.s. - žadatel informován, čeká se na zaslání 

smlouvy - trvá 

13/2,12/2,11/2,10/8 (10. RMČ dne 27. 3. 2019) - Uzavření Dodatku č. 4 k NS 284/2003 MN -19 - dodatek 

smlouvy podepsán - splněno 
 
13/2,12/2,11/5 (11. RMČ dne 10. 4. 2019) - VZMR na služby s názvem „Komunikační propojení ul. Fr. 

Diviše – K Dálnici, zpracování studie“- schválení způsobu zadání, ZP a seznamu oslovených zájemců 

- ORS zajistil zadání VZMR v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019,  hodnotící komise bude 

jednat dne 30. 4. 2019 - probíhá 

- ORS zajistil zveřejnění VZMR na úřední desce ÚMČ Praha 22 od 16. 4. do 1. 5. 2019 - probíhá, trvá  

13. zasedání 
RMČ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Atelier PROMIKA s.r.o., Muchova 9, 160 00 
Praha 6, IČ: 26080273, za cenu 326 000 Kč bez DPH. 
RMČ uložila starostovi   

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno 
b) uzavřít smlouvu o dílo s vybraným uchazečem. - splněno 

 
13/2,12/2,11/8 (11. RMČ dne 10. 4. 2019)  - Ukončení NS č. 93/2017 MN se společností iShop Group s.r.o. 
- záměr pronájmu vyvěšen do 30. 6. 2019 - trvá 
13/2,12/3 (12. RMČ dne 24. 4. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 1796/4 v k. ú. Uhříněves ve 
prospěch Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 
13/2,12/4 (12. RMČ dne 24. 4. 2019) - Pronájem části pozemku parc. č. 1858/8 v k. ú. Uhříněves paní B. J. 

- smlouva připravena k podpisu 

13/2,12/5 (12. RMČ dne 24. 4. 2019)  - Ukončení NS č. SO 00045/2018 na pronájem bytu č. 6 v čp. 727     

ul. U Starého Mlýna - dohoda o ukončení NS podepsána - splněno 
13/2,12/6 - Úprava nájemních vztahů k bytům v majetku MČ Praha 22 - dodatky se podepisují - trvá 
13/2,12/7 (12. RMČ dne 24. 4. 2019)  - Zápis z 3. zasedání KŽP ze dne 10. 4. 02019 

RMČ uložila radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi 

- připravit zpracování přehledu vhodných ploch pro výsadbu stromů v MČ Praha 22 - probíhá 

- seznámit veřejnost se snížením intenzity sečí na vybraných plochách zeleně v MČ Praha 22  - splněno 

13/4 - Podlimitní VZ „Výstavba DPS Betlímek“ - schválení  způsobu zadání a zadávacích podmínek, 

členů a náhradníků hodnotící komise  

- starosta jmenoval členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto usnesení - splněno 

- ORS ve spolupráci s administrátorem zajistí zveřejnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce  - 

připravuje se - trvá 

13/5 - VZMR na služby s názvem „Administrátor architektonické soutěže o návrh ZŠ Romance“ - 

vyhodnocení zadávacího řízení  

RMČ uložila starostovi  
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení - trvá 
b) uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem - trvá 

13/6 - Přijmutí daru pozemků parc. č. 1796/8, 1796/12 v k. ú. Uhříněves včetně chodníku k hřbitovu, 

komunikací a přípojek dešťové kanalizace budovaných v rámci stavby „Prodejna Praha  - Uhříněves“ 

od A+R s.r.o. - materiál do ZMČ připraven - splněno 
13/7 - Snížení nájemného po dobu 6-ti měsíců u NS č. SO 00127/2018 a SO 00088/2018 - ordinace lékařů 

v čp. 1610 ul. Ke Kříži - žadatelé informováni dodatky ke smlouvám se připravují 
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13/8 - Ukončení NS č. č. 208/2009 MN - 69 na pronájem bytu v ul. Fr. Diviše - dohoda o ukončení NS 

podepsána - splněno 
13/9 - Škodní událost - poškození cizí věci ul. U Nadýmače - proplacení škodní události p. R. ve výši 1 893 
Kč se připravuje                                                   
13/10 - Přidělení dotace z „Programu MČ Praha 22 pro jednotlivce a spolky na reprezentaci Praha 22 
v roce 2019“ 

RMČ uložilo OKÚ 
a) vyrozumět žadatele s rozhodnutím RMČ o podaných žádostech, - splněno 

b) připravit smlouvy o poskytnutí dotace k podpisům smluvních stran. - splněno 
13/11 - Stanovisko Rady MČ Praha 22 k podnětu změny ÚP P1110 UPPLA Výstavba BD UHŘÍNĚVES 
RMČ uložila radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi zaslat stanovisko Rady MČ Praha 22 k podnětu na změnu 
územního plánu P1110 UPPLA - Výstavba bytových domů UHŘÍNĚVES dotčeným orgánům - splněno 
13/13 - Změna návrhu OZV hl. m. Prahy ke školským obvodům základních škol 

RMČ uložila OKÚ zaslání předloženého návrhu ke změně obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o školských 

obvodech odboru školství, mládeže a sportu MHMP  - splněno 

14/15 - Zápis z 3. zasedání KD ze dne 23. 4. 2019 
RMČ souhlasila s iniciací změny dopravního režimu v souvislosti s uzavírkou komunikací Ke Kříži a 
K Dálnici a umožnění volného průjezdu vozidel v této oblasti mezi 22:00 a 6:00 hod. - úkol radní Zmátlo – 
trvá 
 

3. Výzvy Operačních programů OPPPR a OPZ 
Materiál byl předložen písemně a objasněn starostou a tajemníkem. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zapojením MČ Praha 22 do: 

a) výzvy OP PPR č. 51 Rozvoj vzdělávání v Praze I, prioritní osa 4 - Vzdělání a vzdělanost a podpora 

zaměstnanosti se specifickým cílem SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení 

inkluze v multikulturní společnosti, 

b) výzvy OPZ č. 03_18_119 v OP Zaměstnanost 2014-2020 pro územní samosprávné celky - hl. m. 

Prahy k předkládání žádostí v prioritní ose č. 4 Efektivní veřejná správa se specifickým cílem       

SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení 

strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže.  

2. RMČ souhlasí se spoluúčastí žadatele z rozpočtu MČ Praha 22 ve výši 5% z alokované výše dotace. 

/5:0:0/ 
 

4. VZMR na stavební práce s názvem „Oprava cestní sítě Husova parku“ - schválení způsobu zadání, 

zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 
Materiál byl předložen písemně a objasněn starostou. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Oprava cestní sítě Husova parku“.  

2. RMČ ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem 

„Oprava cestní sítě Husova parku“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

3. RMČ schvaluje způsob zadání, zadávací podmínky včetně zkrácení lhůty pro podání nabídek. 

4. RMČ schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

5. RMČ schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

členové: Mgr. Pavel Kosař náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner 

  Miroslav Šašek                               Vojtěch Zelenka 

  Jiří Rösler                                        Jana Frydrychová 

  Stanislava Smreková                      Ing. Alexandra Zídková 

  Ing. Dana Sopoušková 

6. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto 

usnesení. 
/5:0:0/ 
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5. Odkup práv k projektové dokumentaci 

Materiál byl předložen písemně a objasněn starostou. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s odkupem práv k projektové dokumentaci k investiční akci Lávka Ke Kříži - 1. etapa 

od společnosti SUDOP PRAHA a.s., IČ: 25793349 za cenu 105 000 Kč + DPH 

2. RMČ ukládá  
a) ORS připravit smlouvu o udělení autorských práv,  

b) ukládá starostovi smlouvu uzavřít. 
/5:0:0/ 

 

6. Darovací smlouva se společností Vivus  
Materiál byl předložen písemně a objasněn starostou. 

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s uzavřením darovací smlouvy, ve které se společnost Vivus Uhříněves s.r.o.,             

IČ 28184416 zavazuje k poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 000 Kč.  

2. RMČ ukládá starostovi smlouvu uzavřít. 
/5:0:0/ 
 

7. Pečující roku soutěž MPSV ČR - neformální péče návrh na mimořádnou odměnu občanu            

MČ Praha 22 

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

Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s pořízením poukazu na nákup do lékárny v hodnotě 5 000 Kč pro  pečujícího roku 

2019 pana B. z položky schváleného rozpočtu OKÚ - peněžní dary. 

2. RMČ ukládá OSVZ zajistit poukaz a předání. 

/5:0:0/ 
 

8. Zápis z 3. zasedání Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 13. 5. 2019 

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

Usnesení: 

RMČ bere na vědomí zápis z 3. zasedání Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 13. 5. 2019. 

 

9. Zápis z 5. zadání Komise kultury ze dne 15. 5. 2019 
Zápis byl předložen písemně a objasněn radním panem Koutským. 

Usnesení: 

1. RMČ bere na vědomí  
a) zápis ze zasedání Komise kultury ze dne 15. 5. 2019, 

b) návrh programu k oslavám 30 let od Sametové revoluce,  

c) navrhovaný program Dne seniorů. 

2. RMČ souhlasí s opravou klavírního křídla v muzeu na základě doporučení Komise kultury, dle 

posudku, který zajistil kurátor muzea Ing. Klich. 

3. RMČ ukládá 1. místostarostce Mgr. Erbsové spolupracovat s OS Uhříněves na podání žádosti             

o individuální dotaci z rozpočtu HMP na projekt „30 let od sametové revoluce“ 

/5:0:0/ 
 

10. Různé 

A/ Zřízení depozitáře Uhříněveského muzea 

Za účelem umístění sbírkových předmětů bude v objektu MČ Praha 22 - Lékařském domu na Novém náměstí 

čp. 1431/20 v místnostech č. S24 a S25 zřízen depozitář Uhříněveského muzea.  

Usnesení: 

RMČ souhlasí se zřízením depozitáře Uhříněveského muzea v místnostech č. S24 a S25 Lékařského domu na 

Novém náměstí čp. 1431/20. 

/5:0:0/ 
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B/ Zřízení pracovní skupiny 

V souvislosti s novou koncepcí využití zřízené organizační složky MČ - Multikulturní budovy čp. 1251, jejíž 

součástí je Uhříněveské muzeum a knihovna bude zřízena pracovní skupina.  

RMČ zřizuje pracovní skupinu ve složení: radní Ing. Ivo Krátký, člen Komise kultury Mgr. Pavel Kappel a 

kurátor muzea Ing. Michal Klich. 
/5:0:0/ 
 
C/ Zrušení stavebních úřadů 
Pan starosta seznámil členy rady se záměrem na zrušení stavebních úřadů obcí (MČ), který je obsažen 
v obdrženém návrhu OZV č. j. MHMP 676676/2019. Dále o petici obcí a měst proti tomuto zrušení, ke které 
se radní jednomyslně připojili.     

1. RMČ souhlasí s peticí obcí a měst proti zrušení stavebních úřadů. 
2. RMČ nesouhlasí s návrhem OZV, kterou se mění OZV č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. 

Prahy, kde je navržena novelizace položky č. 464 přílohy č. 4 Statutu. 
3. RMČ ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi zaslat stanovisko Rady MČ Praha 22 k návrhu OZV, 

kterou se mění OZV č. 55/2000, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy na MHMP k rukám radní      
JUDr. Hany Kordové Marvanové. 

/5:0:0/ 
 
D/ Informace radního pana Koutského - pan radní požádal radu o souhlas s výjimečným proplacením 
faktury za pronájem divadla dne 15. 5. 2019 v souvislosti s 85. výročím založení školy.  
RMČ souhlasí s proplacením faktury za pronájem Divadla U22 ve výši 6 000 Kč u příležitosti 85. výročí od 
založení ZŠ U Obory. 
/5:0:0/ 
 
E/ Doplnění členů Komise životního prostředí 
RMČ jmenuje řádným členem členů Komise životního prostředí radního Mgr. Ing. Ondřeje Lagnera ke dni 
30. 5. 2019. 
/5:0:0/ 
 

  

Zasedání bylo ukončeno v 9:10 hod. 
Zapsala: Monika Kubšová 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Kateřina Erbsová  ………………………….…….. 
 
 
    Mgr. Ing. Ondřej Lagner ...................................................     
       
 
 
 

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22 ………………………………………… 
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