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Zápis z 23. zasedání RMČ, které se konalo dne 2. 10. 2019
od 9 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

Viz Prezenční listina
Mgr. Kateřina Erbsová, Mgr. Ing. Lagner, Ph.D.
pan Štěpán Zmátlo

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 6:0:0.
Pan starosta požádala o zařazení dvou bodů do programu zasedání:
o VZMR s názvem „Zpracování studie na úpravu okolí ulice V Bytovkách“, materiál byl hlasováním
6:0:0 zařazen na program nově jako bod č. 3
o Zápis z 5. zasedání Komise dopravy ze dne 10. 9. 2019, materiál byl hlasováním 6:0:0 zařazen na
program nově jako bod č. 13
Hlasováním 6:0:0 byl schválen upravený PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 22. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 20. 9. 2019
3. VZMR s názvem „Zpracování studie na úpravu okolí ulice V Bytovkách“
4. VZMR na stavební práce s názvem „Odstranění stavby skateparku“ - schválení záměru, zadávacích
podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
5. Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 211 o velikosti 18,5 m2 v čp. 1370 na Novém náměstí
v Praze - Uhříněvsi
6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP Č. 501 v čp. 1610 ul. Ke Kříži v Praze - Uhříněvsi se
společností Gynvivus s.r.o.
7. Nákup obytných modulů u ZŠ Obory od společnosti Lease-Invest s.r.o.
8. Revokace usnesení č. 9 z 20. zasedání RMC ze dne 22. 8. 2019
9. Rozpočtové úpravy
10. Zápis ze 4. zasedání Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 16. 9. 2019
11. Zápis z 5. zasedání Komise životního prostředí ze dne 18. 9. 2019
12. Zápis ze 7. zasedání Komise kultury ze dne 18. 9. 2019
13. Zápis z 5. zasedání Komise dopravy ze dne 10. 9. 2019
14. Různé
A/ Informace 1. místostarostky Mgr. Erbsové - Žádost SK Čechie Uhříněves, z.s. o finanční příspěvek
na pořádání 3. ročníku zimního turnaje MČ Praha 22 ve fotbale
B/ Informace radního Ing. Krátkého - Rekonstrukce Uhříněveského muzea
2.
Kontrola zápisu z 22. zasedání RMČ ze dne 20. 9. 2019
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,
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
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., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23. zasedání - trvá

22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,
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
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,
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
22/2,21/2,20/2,19//2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,
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
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,/2,15/2,14/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/
2,90/11 (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
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,
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
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2, 16/2, 15/2, 14/2,13/2,12/2, 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, 22.MIM/2 - Autobusová zastávka u prodejny Lidl - ORS - koordinace instalace
přístřešku v
ul. Bečovská s výstavbou autobusové zastávky - trvá
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/9 (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 – smlouva u podpisu PRE - trvá
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/4 (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
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/6 (9. RMČ dne 13. 3. 2019) Vyhodnocení VZ „Hlasovací zařízení“ - řeší Komise IT – trvá
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/5 (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. - smlouva zaslána na KN trvá
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/7 (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. – smlouva zaslána na KN - trvá
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/4 (13. RMČ dne 15. 5.2019) - Podlimitní VZ „Výstavba
DPS Betlímek“ - schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek, členů a náhradníků hodnotící
komise - ORS ve spolupráci s administrátorem zajistil dne 30. 5. 2019 zveřejnění podlimitní VZ na stavební
práce
16. zasedání
1. RMČ revokuje usnesení č. 13 ze dne 15. 2. 2019 v bodě 4/3 v části týkající se schválení zadávacích
podmínek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce pod názvem „Výstavba DPS Betlímek“.
2. RMČ schvaluje upravené zadávací podmínky
17., 18. 19. zasedání
RMČ schválila upravené zadávací podmínky - probíhá
Vzhledem k tomu, že již bylo zveřejněno celkem 7 dodatečných vysvětlení zadávací dokumentace, byl
prodloužen termín pro podání nabídek - aktuálně platí termín 28. 8. 2019 do 10:00 hod.
20. zasedání - Na základě dalších dodatečných dotazů byl prodloužen termín pro podání nabídek do 13. 9.
2019 do 10:00 hod.
21. zasedání - Na základě dalších dodatečných dotazů byl prodloužen termín pro podání nabídek do 26. 9.
2019 do 10:00 hod.
22. zasedání - Na základě dalších dodatečných dotazů byl prodloužen termín pro podání nabídek do
8. 10. 2019 do 10:00 hod.
23. zasedání - Na základě dalších dodatečných dotazů byl prodloužen termín pro podání nabídek do
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10. 10. 2019 do 11:00 hod.
22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/7 (15. RMČ dne 12. 6. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č.
227/5, 230/9 a 230/10 v k. ú. Pitkovice ve prospěch PREdistribuce, a. s. - smlouva zaslána na KN
22/2,20/2, 19/2,18/2,17/2,16/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2202/4 a 2202/5 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce - smlouva zaslána na KN
22/2,21/2,20/2,19/2,18/8 (18. RMČ dne 23. 7. 2019) - Zvýšení nájemného na pozemcích pod garážemi
RMČ uložila OSM zaslat oznámení o zvýšení nájemného a připravit nové NS - oznámení rozeslány - trvá
22/2,21/2,20/2,19/2,18/18 (18. RMČ dne 23. 7. 2019) - Různé C/ Účast MČ P22 na výstavě Prague: Next
v rámci festivalu Architecture Week Praha - RMČ uložila radnímu Ing. Krátkému připravit koncepci
prezentace stavebních záměrů MČ Praha 22 – trvá
22/2,21/2,20/4 (20. RMČ dne 22. 8. 2019) - Podlimitní VZ „Oprava chodníku v ulici K Netlukám“ schválení záměru na výběr zhotovitele, způsobu zadání a zadávacích podmínek - Administrátor AK Karo,
Lašmanský & Partners s.r.o. připravuje zadávací podmínky pro vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce – VZ byla vyhlášena, termín pro podání nabídek 30. 9. 2019 do 10:00 hod.
22. zasedání - dnes na programu schválení členů hodnotící komise
RMČ schválila členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení:
členové: Mgr. Pavel Kosař náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner
Vojtěch Zelenka
Mgr. Kateřina Erbsová
Miroslav Šašek
Jana Frydrychová
Jiří Rösler
Stanislava Smreková
RMČ uložila starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se závěry tohoto usnesení.
23. zasedání - administrátor AK Karo, Lašmanský & Partners s.r.o. připravuje zadávací podmínky pro
vyhlášení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce – VZ byla vyhlášena, na základě dodatečných dotazů
byl prodloužen termín pro podání nabídek do 9. 10. 2019 do 10:00 hod - probíhá, trvá
22/2,21/2,20/6 (20. RMČ dne 22. 8. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 226/1v k. ú. Pitkovice ve
prospěch Česká telekomunikační infrastruktura -žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy - trvá
22/2,21/2,20/9 (20. RMČ dne 22. 8. 2019) - Nákup reklamního zařízení - billboardu na pozemku parc. č.
604/21 v k. ú. Uhříněves - kupní smlouva připravena k podpisu – revokace dnes bod 8
22/2,21/2,20/15 (20. RMČ dne 22. 8. 2019) – VZ „Komplet 13 ks PC pro kancelářské využití“ - VZ byla
zveřejněna, hodnotící komise zasedala dne 9. 9. 2019 v 11 hod. - dnes na programu vyhodnocení VZ
22. zasedání - dnes na programu vyhodnocení VZ
RMČ souhlasila s nabídkou uchazeče C SYSTEM CZ, a.s., IČ: 27675645 na „Komplet 13 ks PC pro
kancelářské využití“ za celkovou cenu 241 455,50 Kč vč. DPH.
RMČ uložila OKÚ
a) seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru dodavatele - splněno
b) vystavit objednávku na realizaci VZMR „Komplet 13 ks PC pro kancelářské využití“
na odsouhlaseného uchazeče - splněno
22/2,21/2,20/16 (20. RMČ dne 22. 8. 2019) - Zápis z RR UZ ze dne 12. 8. 2019 - RMČ schválila umístění
stojanu na vlakovém nádraží Praha-Uhříněves za poplatek 1000 Kč/rok - smlouva u podpisu SŽDC
22/2,21/4 (21. RMČ ze dne 4. 9. 2019) - VZMR na stavební práce s názvem „Vjezd na parkoviště u
školní jídelny“ a „Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“ - schválení způsobu zadání,
zadávacích podmínek, vč. zkrácení lhůty pro podání nabídek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící
komise
22. zasedání - dnes na programu vyhodnocení ZŘ
RMČ rozhodla o výběru nabídky uchazeče: Jílek Stavby s.r.o., V Břízkách 290, 282 01 Doubravčice, IČ:
404 63 31 za cenu: 1 901 814,48 Kč bez DPH, 2 301 195,52 Kč vč. DPH
RMČ uložila starostovi
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a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít - splněno
22/4 – VZMR na služby s názvem „Zpracování strategického plánu rozvoje MČ Praha 22 na období
2020-2030“- schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a
hodnotící komise
RMČ schválila členy hodnotící komise v tomto složení:
o Vojtěch Zelenka, starosta MČ
o Irena Röslerová, zástupkyně ÚMČ
o Mgr. Luboš Motl, nezávislý konzultant
o Bc. Iva Hájková, vedoucí odd. strategického rozvoje a participace MČ Praha 10
o Petr Bouchal, zástupce IPR
RMČ uložila starostovi jmenovat členy hodnotící komise v souladu se závěry tohoto usnesení - trvá
23. zasedání – pan starosta informoval, že byl upraven termín pro podání nabídek a to do 18. 10. 2019, komise
se sejde 22. 10. 2019
22/6 - Metodika - „Smlouvy a jiné právní dokumenty uzavírané MČ Praha 22 a ÚMČ Praha 22“
RMČ uložila tajemníkovi zajistit zveřejnění interní směrnice č. 1/2019 - splněno
22/7 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 42/8,44/1,44/37, 1793/27 a 1793/28 vše v k. ú. Uhříněves ve
prospěch společnosti PREdistribuce a.s. - žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy
22/8 - „Navýšení ceny nových vodovodních stoupaček včetně osazení vodoměry a hlavními uzávěry
všech bytových jednotek“ v domě K Sokolovně čp. 199 - práce probíhají
22/9 - Ukončení NS č. 40/2011 MN - 10 na pronájem parkovacího stání ve dvoře čp. 380 Husovo nám.
s panem D. F. - žadatel informován, dohoda připravena k podpisu
22/10 - Výpověď NS na pronájem části stavby bez čp. na pozemku parc. č. 1666/6 v k. ú. Uhříněves výpověď odeslána
22/12 - Stanovisko RMČ Praha 22 k plánovanému parkovišti P+R na pozemcích č. kat. 1409/2 a 1409/3
v k. ú. Uhříněves - radní Mgr. Ing. Lagner, Ph.D. zaslal žadateli negativní stanovisko - splněno
22/17 - Různé
A/ Informace Mgr. Ing. Lagnera, Ph.D. - změna realizace výstavby hřiště z lokality Kašperská do
lokality V Jezerách - starosta požádal o udělení souhlasu HMP - splněno
3. VZMR s názvem „Zpracování studie na úpravu okolí ulice V Bytovkách“
Materiál byl předložen písemně a objasněn starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Zpracování studie na úpravu okolí ulice V Bytovkách“.
2. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Zpracování studie na úpravu
okolí ulice V Bytovkách“ architektonické kanceláři Veselý - Hajný, Tomkova 4, 150 00 Praha 5,
IČ: 08073961 za cenu 145 000 Kč bez DPH, 175 450 Kč vč. DPH, dle předložené nabídky.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo
a smlouvu uzavřít.
/6:0:0/
4. VZMR na stavební práce s názvem „Odstranění stavby skateparku“ - schválení záměru,
zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem a radním Mgr. Ing. Lagnerem, Ph.D.
Diskutovalo se o ceně VZ.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se záměrem zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Odstranění stavby skateparku“.
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání, zadávací podmínky včetně zkrácení lhůty pro podání
nabídek.
3. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
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4. Rada MČ Praha 22 schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise v tomto složení:
Členové:
Náhradníci:
Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Ing. Lagner, Ph.D.
Ing. Jana Kovaříková
Ing. František Wetter
Hana Nozarová
Vladko Rechcígel
5. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit zadání VZMR na stavební práce „Odstranění stavby
skateparku“ na pozemku parc. č. 956/3, k. ú. Uhříněves při komunikaci ul. Kašperská, a to v souladu
se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 o zadávání veřejných zakázek
/6:0:0/
5. Záměr pronájmu nebytového prostoru č. 211 o velikosti 18,5 m2 v čp. 1370 na Novém náměstí v
Praze - Uhříněvsi
Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zveřejněním záměru na pronájem NP č. 211 o velikosti 18,5 m2
v 1. nadzemním podlaží domu čp. 1370 na Novém náměstí v Praze Uhříněvsi za účelem zřízení
provozních prostor laboratorního pracoviště - odběrové místnosti, za minimální cenu 2500 Kč/m2/rok,
pronájem na dobu neurčitou, s podmínkou zajištění přestavby a rekolaudace na náklady nájemce.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zveřejnit záměr.
/6:0:0/
6. Uzavření nájemní smlouvy na pronájem NP Č. 501 v čp. 1610 ul. Ke Kříži v Praze - Uhříněvsi se
společností Gynvivus s.r.o.
Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s pronájmem NP č. 501 v Lékařském domě Vivus čp. 1610 ul. Ke Kříži
v Praze - Uhříněvsi společnosti Gynvivus s.r.o., Ke Kříži 1610/16, 104 00 Praha - Uhříněves,
IČ: 07345500, za účelem provozování gynekologické praxe, pronájem na dobu neurčitou, nájemné
1500 Kč/m2/rok.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu,
b) starostovi MČ podepsat smlouvu.
/6:0:0/
7. Nákup obytných modulů u ZŠ Obory od společnosti Lease-Invest s.r.o.
Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s nákupem obytných modulů u ZŠ U Obory od společnosti Lease-Invest
s.r.o., Na Radosti 184/59, 155 21 Praha 5, IČ: 29017432, za celkovou cenu ve výši 1.874.198 Kč vč.
DPH.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením nájemní smlouvy č. 101/2017 MN - 17 dohodou ke dni 30.
11. 2019.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSM připravit kupní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní smlouvy,
b) starostovi podepsat kupní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní smlouvy.
/6:0:0/
8. Revokace usnesení č. 9 z 20. zasedání RMC ze dne 22. 8. 2019
Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s revokací usnesení č. 9 z 20. zasedání RMČ ze dne 22. 8. 2019
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s nákupem reklamního zařízení – billboardu na pozemku parc. č. 604/21
v k. ú. Uhříněves od společnosti PEMIDA s.r.o., Sportovní 934, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy,
IČ: 284 63 897, za celkovou cenu ve výši 1 Kč + DPH.
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3. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSM připravit smlouvu,
b) starostovi podepsat kupní smlouvu.
/6:0:0/
9. Rozpočtové úpravy
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
a) Přijaté dotace
Zvýšení příjmů
Text
Pečovatelská služba
Rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka
Rekonstrukce propustku na říčanském potoku
Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech
Rekonstrukce koryta Říčanského potoka
Zvýšení výdajů
Text
Pečovatelská služba
Rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka
Rekonstrukce propustku na říčanském potoku
Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech
Rekonstrukce koryta Říčanského potoka

ř. Oddíl
01
63
02
63
63
63
63

Částka
266 400
4 500 000
1 300 000
2 700 000
1 800 000
10 566 400

ř. Oddíl
01
43
02
22

Částka
266 400
4 500 000
1 300 000
2 700 000
1 800 000
10 566 400

b) Vratka dotace pro MŠ Sluneční „Zahrada jako odpověď“ (závěrečné ukončení financování akce)
Snížení stavu krátkodobých prostředků
Text
ř. Oddíl Částka
Snížení stavu krátkodobých prostředků
01
61
-9 900
-9 900
Zvýšení výdajů
Text
ř. Oddíl Částka
MŠ Sluneční „Zahrada jako odpověď“
01
63
9 900
9 900
c) Zvýšení výdajů rozpočtu
Financování
Text
ř. Oddíl
Částka
Snížení stavu krátkodobých prostředků
02
-74 000
-74 000
Zvýšení výdajů
Text
ř. Oddíl
Částka
Lávka ul. Ke Kříži - 2. etepa zajištění administrace VZ
02
22
74 000
74 000
Seznam rozhodnutí o přidělení dotací
Dotace na „Pečovatelskou službu“ (RO 2109)
usnesení ZHMP č. 9/108 ze dne 19.09.2019
Investiční dotace (RO 3062)
usnesení ZHMP č. 9/39 ze dne 19.09.2019
Vratka dotace pro MŠ Sluneční „Zahrada jako odpověď“ (RO 7007)
usnesení RHMP č. 1782 ze dne 26.08.2019

/6:0:0/
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266 400 Kč

10 300 000 Kč
9 900 Kč

10. Zápis ze 4. zasedání Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 16. 9. 2019
Zápis byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou
Usnesení:
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis ze 4. zasedání Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne
16. 9. 2019
11. Zápis z 5. zasedání Komise životního prostředí ze dne 18. 9. 2019
Zápis byl předložen písemně a objasněn radním Mgr. Ing. Lagnerem, Ph.D.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z 5. zasedání Komise životního prostředí ze dne
18. 9. 2019.
2. Rada MČ Praha souhlasí se záměrem obnovy cestní sítě v MČ Praha 22.
/6:0:0/
12. Zápis ze 7. zasedání Komise kultury ze dne 18. 9. 2019
Zápis byl předložen písemně a objasněn radním panem Koutským.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis ze 7. zasedání Komise kultury ze dne 18. 9. 2019.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním 30 ks nástěnných kalendářů na rok 2020 - zajistí radní
pan Koutský.
3. Rada MČ Praha 22 souhlasí s termínem plesu MČ Praha 22 dne 8. 2. 2020 v Divadle U22.
/6:0:0/
13. Zápis z 5. zasedání Komise dopravy ze dne 10. 9. 2019
Zápis byl předložen písemně.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis ze zasedání komise dopravy ze dne 10. 9. 2019.
2. Rada MČ Praha 22 nesouhlasí s tím, aby do doby, než bude vybudováno a zprovozněno parkoviště
před nádražím, bylo parkoviště za nádražím provozováno v režimu P + R.
3. Rada MČ Praha 22 nesouhlasí s umístěním soukromého parkoviště na pozemcích parc. č.1409/2-4.
4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi MČ oslovit projektanta ve věci vypracování více variant
napojení Horácké stezky na komunikaci V Pitkovičkách.
/6:0:0/
14. Různé
A/ Informace 1. místostarostky Mgr. Erbsové
Žádost SK Čechie Uhříněves, z.s. o finanční příspěvek na pořádání 3. ročníku zimního turnaje
MČ Praha 22 ve fotbale - paní místostarostka informovala o písemné žádosti předsedy pana Kaněry
o finanční příspěvek na pořádání již 3. ročníku zimního turnaje ve fotbale v kategorii starších žáků.
RMČ souhlasí s finančním příspěvkem ve výši 50 000 Kč na pořádání 3. ročníku zimního turnaje MČ
Praha 22 ve fotbale.
/6:0:0/
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B/ Informace radního Ing. Krátkého
Rekonstrukce Uhříněveského muzea - pan radní představil nový koncept muzea, který byl všem radním
zaslán emailem a seznámil radu s navrhovanými změnami a jejich finanční náročností. K projektu se
diskutovalo.
RMČ bere informaci na vědomí.
Zasedání bylo ukončeno v 10:00 hod.
Zapsala: Monika Kubšová

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Kateřina Erbsová

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

Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

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

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