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Zápis z 1. zasedání RMČ, které se konalo dne 21. 11. 2018
od 9:00 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluven:

Viz Prezenční listina
Mgr. Pavel Kosař, pan Štěpán Zmátlo
pan Radovan Koutský

Jednání zahájil pan starosta v 9:00 hodin přivítáním přítomných.
Pan starosta informoval o doplnění programu, a to o následující body:
o Školské rady při základních školách, které zřizuje MČ Praha 22
o Určení osoby pro řešení přestupků podle § 33a zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
Hlasováním 6:0:0 byl schválen doplněný program:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu 94. zasedání RMČ ze dne 12. 11. 2018
3. Stanovení pravomocí RMČ Praha 22
4. Zřízení komisí RMČ Praha 22 a jejich jednotlivých členů pro volební období 2018-2022
5. Určení osoby pro řešení přestupků podle § 33a zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
6. Školské rady při základních školách, které zřizuje MČ Praha 22
7. Bezpečnostní rada a krizový štáb MČ Praha 22
8. Dotace na vybavení a zajištění akce „Rozsvícení vánočního stromečku“ v Pitkovicích
9. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem “Tělocvična - víceúčelová sportovní hala
ZŠ Jandusů - schválení upraveného návrhu členů a náhradníků hodnotící komise
10.Podlimitní veřejná zakázka „Výstavba DPS Betlímek“ - schválení hodnotící komise
11.Změna doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou u nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 78
ul. Přátelství
12.Odvolání a jmenování předsedy a členů Komise pro sociálně právní ochranu dětí
13.Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
14.Termíny RMČ a ZMČ - do konce roku 2018
15.Různé
A/ Informace pana starosty - Zajištění auditů na zakázky MČ za období 2015 - 2018, jejichž plněním
bylo provádění jakýchkoliv stavebních prací.
B/ Informace Ing. Petra - Návrh na uzavření úřadu
2. Kontrola zápisu z 94. zasedání RMČ ze dne 12. 11. 2018
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/2,78/2,77/2,6/2,75/2,74/11(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.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje 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.
2. RMČ schvaluje vyzvat účastníky VISTORIA CZ a.s., Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1, IČ:
25110977, a HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, k podání nabídky.
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Na 1. zasedání
- změny zadávací dokumentace v části obsahující položkový výkaz výměr a návrh SoD se
zpracovávají - probíhá
- 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
- schválení hodnotící komise - dnes v materiálech jako samostatný bod 9
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/2,85/2,84/2,83/2,82/2,81/2,80/2,79/3 (79. RMČ dne 21. 3. 2018) Pronájem NP - ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži v Praze 10 - stále neobsazené 2 ordinace - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/2,85/5 (85. RMČ dne 13. 6. 2018) - Oprava cestní sítě Husovo
nám. - 2. etapa - zpracovaná jednoduchá PD, vč. rozpočtu a výkazu výměr
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/2 (85. RMČ dne 30. 5. 2018) - VZMR s názvem „Veřejné WC dodavatel stavby“ - 20. 6. 2018 vydáno - stavba povolena - práce probíhají - OSM sleduje
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“ – zajištění SoD“ s panem Mgr. Danielem TALAVEROU. 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 - trvá
94/2,93/2, 92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/6 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č.
1059 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plyn. Distribuce - smlouva podepsána a zaslána na KN - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/2,86/14 (86. RMČ dne 27. 6. 2018) - Poskytnutí příspěvku na
zakoupení zařizovacích předmětů a zastiňovacích prvků do nových ordinací v čp. 1610 ul. Ke kříži lékaři informování, jeden příspěvek proplacen, druhý čeká na proplacení - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,87/8 (87. RMČ ze dne 19. 7. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č.
1920/3 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/2,20.MIM/5-Různé A/Informace radního Ing. Semeniuka - 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
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,88/3 (88. RMČ dne 29. 8. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1049/2,
1049/1, 2049, 2002 a 2012/1 v k. ú. Uhříněves ve prospěch společnosti T-Mobile Czech Republic a. s.
žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/2,21.MIM/7 - Různé -Přemístění zpomalovacího prahu v ulici Františka
Diviše a to od obytného domu čp. 1321/54a k přechodu pro chodce u podchodu z nádraží - zasláno TSK
k realizaci - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/3(89. RMČ dne 12. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 1653/4, 2135
a 2254 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Pražská plynárenská Distribuce - smlouva zaslána na katastr - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/5(89. RMČ dne 12. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. 1793/35,
1793/36, 1793/73, 1793/80, 1803/20, 1803/21 a 1803/22 v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce smlouva podepsána, zaslána na MHMP - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/7 (89. RMČ dne 12. 9. 2018)- Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 135/4, 109/7,
99, 168/2, 177, 174/2 a 238/83 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC Česká republika - žadatel informován,
čeká se na zaslání smlouvy - trvá
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
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smlouvy - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/4 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Pacht části pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves
ZO ČZS Uhříněves, Praha 22 - pozemek užíván bez právního nároku - pachtovní smlouva se zahrádkáři není
podepsána - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/6 90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Přijmutí daru přeložky laterálního kanálu
vybudované v rámci projektu Rekonstrukce a dostavba areálu U Starého Mlýna od CWI DELTA materiál do ZMČ se připravuje - trvá
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 s.r.o. - vyvěšeno, materiál do ZMČ se připravuje trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/8 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Prodej částí pozemku parc. č. 2074 o celkové
výměře 161 m2 v k. ú. Uhříněves Cocktail Media s.r.o. - vyvěšeno, materiál do ZMČ se připravuje - trvá
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 s.r.o. - smlouva podepsána a zaslána na MHMP - trvá
94/2,93/2,92/2,91/2,90/12 (90. RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 219/64, 219/62,
219/717, 219/492, 219/716, 219/974 a 345 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC Česká republika - žadatel
informován - čeká se na zaslání smlouvy - trvá
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 Česká republika- žadatel informován - čeká se na zaslání smlouvy trvá
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
22.MIM/2 - Autobusová zastávka u prodejny Lidl
OSM - návrh plánovací smlouvy zaslán, po prostudování bude připraven materiál do RMČ - trvá
ORS koordinaci instalace přístřešku v ul. Bečovská s výstavbou autobusové zastávky - trvá
94/2,93/2,92/7 (92. RMČ dne 24. 10. 2018) - Výkup částí pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves o
výměře 53 m2 od SŽDC, st. or.
OŽPD ve spolupráci s ORS zjistí podmínky pro zadání průzkumu kontaminace výše uvedeného pozemku. –
trvá
ORS po průzkumu kontaminace výše uvedeného pozemku zajistí vypracování kupní smlouvy na prodej části
pozemku parc. č. 2184/1 v k. ú. Uhříněves - trvá
OSM po obdržení návrhu kupní smlouvy připraví materiál k odsouhlasení do RMČ a ZMČ - trvá
94/2,93/16 (93. RM%Č dne 7. 11. 2018) - Informace radního Mgr. Matyáška - Rada uložila Ing. Petrovi
připravit návrh na pořízení hlasovacího zařízení - trvá
94/3 - Podlimitní VZ „Výstavba DPS Betlímek“- schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek
- schválení hodnotící komise - dnes v materiálech jako samostatný bod 10
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3. Stanovení pravomocí RMČ Praha 22
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou.
RMČ stanovila své pravomoci následovně:
Vojtěch Zelenka - starosta
 agenda podle § 97 - 99, zákona č. 131/2000 Sb.
 strategické plánování a rozvoj MČ
 investice
 infrastruktura
Mgr. Kateřina Erbsová - 1. místostarostka
 sociální politika
 zdravotnictví
 zájmové organizace a spolky
 grantová politika
Mgr. Pavel Kosař - místostarosta
 právo
 veřejné zakázky
 správa majetku obce
 bytová politika
Mgr. Ing. Ondřej Lagner - radní
 územní plánování
 životní prostředí
 veřejný prostor
Štěpán Zmátlo - radní
 ekonomika a finance
 dotační tituly
 doprava
 bezpečnost
Radovan Koutský - radní
 školství a vzdělávání
 kultura
 podpora podnikání
 hospodářská správa
Ing. Ivo Krátký - radní
 IT a digitalizace radnice
 agenda MA21
 participace
 otevřená radnice
 propagace MČ (PR, web, soc. sítě)
 Uhříněveský zpravodaj
/6:0:0/
4. Zřízení komisí RMČ Praha 22 a jejich jednotlivých členů pro volební období 2018-2022
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou.
Usnesení:
RMČ zřizuje od 1. 12. 2018 jako své poradní orgány komise a jejich personální obsazení, tak jak jsou zde
uvedeny:
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Redakční rada Uhříněveského zpravodaje
tajemnice: Petra Vaňková
 Ivo Krátký - předseda
 Mgr. Kateřina Erbsová
 Mgr. Veronika Špalková Kuželová
 Ing. Michal Klich
 Pavel Kappel
 MgA. Štěpán Holič
 Pavel Veverka
Komise kultury
tajemnice: Vlasta Čepičková
 Mgr. Veronika Špalková Kuželová - předsedkyně
 Jan Mikulecký
 Mgr. Jitka Rothová
 Pavel Kappel
 Jan Priester
 Adéla Žofková
 Magda Paseková
 Ing. Michal Klich
 Martin Šmíd
 Blanka Petrásková
Komise pro sport, spolky a volný čas
Tajemnice: Veronika Línková
 Hana Urbanová - předsedkyně
 Tomáš Kaněra
 Tomáš Sobotka
 Hana Vagenknechtová
 Dušan Erbs
 Mgr. Veronika Špalková Kuželová
 Mgr. Daniela Podolková
 Martin Koleta
 Stanislav Paseka
Komise školská
tajemnice: Pavlína Harantová
 Mgr. Veronika Špalková Kuželová - předsedkyně
 Mgr. Jitka Rothová
 Mgr. Ivana Vodičková
 Mgr. Vlasta Zdobinská
 Ing. Radka Motlochová
 Mgr. Jana Petrovičová
 Roman Boháč
 Bohumila Nováková
 Mgr. et. Mgr. Eva Vaňkátová
 Mgr. Hana Martinová
 Filip Musil
 Michaela Klegerová
Komise pro životní prostředí
tajemnice: RNDr. Kateřina Marková
 Ing. Jiří Pařízek - předseda
 Martina Hájková
 Helena Šubertová
 Ing. Martin Turnovský
 Libor Šebesta
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Jan Kužel
Bohdan Polák
Kateřina Zimová
Filip Paulus
Igor Juříček

Komise bytová
tajemnice: Ing. Kateřina Feďková
 Mgr. Pavel Kosař - předseda
 Martin Březina
 Jana Veselá
 Jiří Knotek
 Mgr. Kateřina Erbsová
 Petr Procházka
 Štěpán Zmátlo
Komise dopravy
tajemník: Ing. Vladislav Podvín
 Mgr. Jakub Randák - předseda
 Ing. Jiří Pařízek
 Štěpán Zmátlo
 Ing. Martin Turnovský
 Vojtěch Martin
 Jan Vorlíček
 Vojtěch Zelenka
 Ondřej Kallasch
 Radek Penížek
 Libor Šebesta
 Ondřej Michálek - Městská policie
Komise výstavby a územního plánování
tajemnice: Stanislava Smreková
 Mgr. Ing. Ondřej Lagner - předseda
 Ing. Martin Turnovský
 Ing. Martin Langmajer
 Stanislav Běhal
 Martin Salinger
 Ing. Rostislav Nečas
 Zdeněk Herštík
 Petra Vinterová
 Markéta Hugová
Komise sociálních věcí, zdravotnictví a komunitního plánování
tajemnice: Eva Roupcová
 Mgr. Silvie Štěpánková, DiS. - předsedkyně
 MUDr. Vladimír Trtek
 Mgr. Vlasta Zdobinská
 MUDr. Vladislav Klemenc
 Michaela Klegerová
 Mgr. Kateřina Erbsová
 Stanislava Drozenová
/6:0:0/
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5. Školské rady při základních školách, které zřizuje MČ Praha 22
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou. Do obou ŠR bude jmenován radní pro školství,
druhý člen bude jmenován následně.
Usnesení:
1. RMČ odvolává za zřizovatele členy školských rad základních škol, které zřizuje MČ Praha 22
z důvodu ukončení jejich volebního období.
2. RMČ jmenuje za zřizovatele nového člena školských rad základních škol, které zřizuje MČ Praha 22:
o ZŠ U Obory, Praha 10, Vachkova 630 - pana Radovana Koutského - radního pro školství
o ZŠ, Praha 10, nám. Bří Jandusů 2 - pana Radovana Koutského - radního pro školství
3. RMČ ukládá OKÚ vydat přílohu (seznam členů ŠR) ke zřizovacím listinám školských rad při
základních školách.
/6:0:0/
Určení osoby pro řešení přestupků podle § 33a zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze
1. RMČ doporučuje přestupky podle § 33a zákona 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za MČ Praha 22
projednávat Mgr. Pavlem Kosařem, a to na základě uzavřené Dohody o provedení práce.
2. RMČ ukládá starostovi předložit návrh dohody o vzniku pracovněprávního vztahu mezi MČ
Praha 22 a Mgr. Pavlem Kosařem, členem ZMČ Praha 22, na druhé zasedání ZMČ k odsouhlasení.
/6:0:0/
6.

7. Bezpečnostní rada a Krizový štáb MČ Praha 22
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí informaci o složení Bezpečnostní rady (BR) a Krizového štábu (KŠ) MČ Praha 22
od 21. 11. 2018 v tomto složení:
o Vojtěch Zelenka
starosta MČ Praha 22 (předseda BR)
o Mgr. Pavel Kosař
místostarosta (místopředseda BR)
o Ing. Roman Petr, MPA
pověřený výkonem vedoucího ÚMČ Prahy 22
o Mgr. mjr. Jan Simmerl
zástupce Obvodního ředitelství IV Policie ČR
o por. Ing. Pavlína Adamcová
zástupce HZS hl. m. Prahy
o p. Martin Dynybil
velitel SDH Kolovraty
o Marek Grunner
tajemník BR
8. Dotace na vybavení a zajištění akce „Rozsvícení vánočního stromečku“ v Pitkovicích
Písemný materiál byl předložen a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s poskytnutím individuální dotace ve výši 14 830 Kč na vybavení a zajištění akce
„Rozsvícení vánočního stromečku“ v Pitkovicích dne 1. 12. 2018, finanční prostředky budou použity
z kapitoly VHP.
2. RMČ ukládá OKVO zajistit informování žadatele a připravit smlouvu o poskytnutí individuální
dotace k podpisům smluvních stran.
3. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytnutí individuální dotace
/6:0:0/
9. Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem “Tělocvična - víceúčelová sportovní hala
ZŠ Jandusů - schválení upraveného návrhu členů a náhradníků hodnotící komise
Písemný materiál byl předložen a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. RMČ revokuje 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 schvaluje nové členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení:
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členové: Mgr. Pavel Kosař - místostarosta náhradníci: Mgr. Kateřina Erbsová- 1. místostarostka
Vojtěch Zelenka - starosta
Štěpán Zmátlo - radní
Bc. Jiří Patočka - vedoucí ORS
Jiří Rösler - technik ORS
Mgr. Jiří Měchura - ředitel ZŠ
Mgr. Jitka Rothová - zástupkyně ředitele
Petr Fiala - projektant
Ing. arch. Jakub Volka - projektant
Miroslav Šašek - technik ORS
Stanislava Smreková - technička ORS
3. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
/6:0:0/
10. Podlimitní veřejná zakázka „Výstavba DPS Betlímek“ - schválení hodnotící komise
Písemný materiál byl předložen a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje pro zajištění zadání podlimitní veřejné zakázky pod názvem „Výstavba DPS
Betlímek“ členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení:
členové: Mgr. Pavel Kosař - místostarosta náhradníci: Mgr. Kateřina Erbsová- 1. místostarostka
Vojtěch Zelenka - starosta
Štěpán Zmátlo - radní
Mgr. Lukáš Kohout (administrátor)
Mgr. Václav Šimek
Bc. Jiří Patočka - vedoucí ORS
Jiří Rösler
Mgr. Zdeňka Žaludová - vedoucí OSVZ
Eva Roupcová
Ing. arch. Jakub Volka (projektant)
Ing. arch. Jakub Čermák
Miroslav Šašek - technik ORS
Stanislava Smreková
2. RMČ ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto
usnesení.
/6:0:0/
11. Změna doby nájmu z doby určité na dobu neurčitou u nájemní smlouvy na pronájem bytu
v čp. 78 ul. Přátelství
Písemný materiál byl předložen a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu v čp. 78 ul. Přátelství v Praze Uhříněvsi s paní I. P., bytem 143 00 Praha 4 na dobu neurčitou.
2. RMČ ukládá OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu.
3. RMČ ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu.
/6:0:0/
12. Odvolání a jmenování předsedy a členů zvláštního orgánu - Komise pro sociálně právní ochranu
dětí (dále jen KSPOD)
Písemný materiál byl předložen a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Usnesení:
1. RMC odvolává předsedu zvláštního orgánu - KSPOD pana Aleše Bendu ke dni 21. 11. 2018.
2. RMC jmenuje novou předsedkyni zvláštního orgánu - KSPOD paní Mgr. Silvii Štěpánkovou, DiS
ke dni 22. 11.2018
3. RMC jmenuje nové členy zvláštního orgánu - KSPOD: pana Michala Žilku, pana Jaroslawa Andrzeje
Batóga, paní Mgr. et Mgr. Evu Vaňkátovou.
/6:0:0/
13. Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019
Písemný materiál byl předložen a objasněn radním panem Zmátlem.
Usnesení:
RMČ bere na vědomí uvedená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019.
RMČ ukládá radnímu panu Zmátlovi předložit pravidla rozpočtového provizoria MČ Praha 22 na rok 2019
ke schválení na 2. zasedání ZMČ.
/6:0:0/
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14. Termíny RMČ a ZMČ - do konce roku 2018
Návrh termínů byl předložen písemně.
Usnesení:
1. RMČ schvaluje termíny zasedání RMČ následovně:
o 2. zasedání dne 5. 12. 2018 - bude předložen program 2. ZMČ
o 3. zasedání dne 19. 12. 2018 - bude předložen harmonogram zasedání RMČ a ZMČ na
rok 2019
2. RMČ schvaluje termín zasedání ZMČ následovně:
o 2. zasedání dne 17. 12. 2018 od 17:00 hodin
3. RMČ ukládá OKVO zveřejnit termíny na webu a v UZ.
/6:0:0/
15. Různé:
A/ Informace pana starosty - Zajištění auditů na zakázky MČ za období 2015 - 2018, jejichž plněním
bylo provádění jakýchkoliv stavebních prací.
RMČ ukládá starostovi požádat odbor kontrolních činností MHMP o kontrolu 13 vybraných stavebních
veřejných zakázek za uplynulé volební období.
/6:0:0/
B/ Informace Ing. Petra
Návrh na uzavření úřadu
Z provozních důvodů bylo radě navrženo uzavření OIC v sobotu 29. 12. 2018 podle úředních hodin a
v pondělí 31. 12. 2018 celý den.
Usnesení:
RMČ souhlasí z provozních důvodů:
a) s uzavřením OIC v sobotu 29. 12. 2018,
b) s uzavřením celého úřadu v pondělí 31. 12. 2018.
/6:0:0/
Zasedání bylo ukončeno v 10:10 hodin.
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Pavel Kosař

…………………………………

Štěpán Zmátlo

………………………………..

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

…………………………………………
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