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Zápis z 28. zasedání RMČ, které se konalo dne 11. 12. 2019
od 8:30 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice
Přítomni:
Ověřovatelé zápisu:
Omluveni:

Viz Prezenční listina
Mgr. Kateřina Erbsová, Ing. Ivo Krátký
Radovan Koutský, pan Štěpán Zmátlo

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 5:0:0.
Pan starosta požádal o zařazení tří bodů do programu zasedání:
o Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - Dodatek č. 1 k SoD č. SD 63/2019 materiál byl
hlasováním 5:0:0 zařazen na program nově jako bod č 8
o Podlimitní VZ - Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu
výstavby ZŠ Romance, materiál byl hlasováním 5:0:0 zařazen na program nově jako bod č. 9
o Návrh nového nájemce DPS II, materiál byl hlasováním 5:0:0 zařazen na program nově jako bod č. 17
Hlasováním 5:0:0 byl schválen upravený PROGRAM:
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu
2. Kontrola zápisu z 27. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 27. 11. 2019 a kontrola usnesení a zápisu
z 2. MIM. ZMČ ze dne 21. 11.2019
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici zpracování PD“
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Prodloužení chodníku
ul. V Kuťatech“ - vyhodnocení zadávacího řízení.
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce laterálního obtoku
Říčanského potoka – vyhodnocení zadávacího řízení.
6. ,,Vjezd na parkoviště u školní jídelny“ a ,,Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“ - Dodatek
č. 1 k SOD č. SD 72/2019
7. ,,Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, zpracování PD“ - Dodatek č. 2 k SOD č. SD 98/2017
8. Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - Dodatek č. 1 k SoD č. SD 63/2019
9. Podlimitní VZ - Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu
výstavby ZŠ Romance
10. Návrh na odměnu formou finančního daru - hospic Cesta domů, z.ú. Praha 7
11. Návrh na odměnu formou finančního daru - Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Masečín 119,
252 05 Hvozdnice
12. Návrh na odměnu formou finančního daru - Centrin CZ, s.r.o.
13. Návrh na odměnu formou finančního daru - Zpívání na schodech
14. Dotační programy MČ Praha 22 na rok 2020
15. Žádost o konání a podporu Běžecké školy Prahy 22 v roce 2020
16. Zápis z Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 25. 11. 2019
17. Návrh nového nájemce DPS II
18. Pronájem nebytového prostoru č. 211 o velikosti 18,5 m2 v Polyfunkčním domě v čp. 1370 na Novém
náměstí v Praze - Uhříněvsi
19. Ukončení nájemní smlouvy č. SO 00114/2019 na pronájem bytu č. 6 v čp. 727 ul. U Starého mlýna
v Praze - Uhříněvsi
20. Vymáhání pohledávek
21. Výběrové řízení „Zajištění úklidu veřejných ploch Městské části Praha 22 a dalších služeb
souvisejících s údržbou MČ“
22. Výroční zprávy základních škol za školní rok 2018/2019
23. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací zřízených
MČ Praha 22 na rok 2020
24. Zápis ze 4. zasedání Komise školské ze dne 28. 11. 2019
25. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 3. 12. 2019
26. Vyhodnocení VZMR - „511 - Odborná pomoc stavebnímu úřadu v postupech obsahujících posuzování
vlivu na životní prostředí“
27. Vyhodnocení VZMR - „511 - Technická pomoc v procesu územního rozhodování
28. Rozpočtové úpravy

29.
30.
31.
32.

Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2020
Zápis z 6. zasedání Komise dopravy ze dne 3. 12. 2019
Zápis z 5. zasedání Komise výstavby a územního plánu ze dne 18. 11. 2019
Různé
A/ Dodatek č. 1/2019 ke Směrnice č. 2/2019 Metodika - Smlouvy a jiné právní dokumenty uzavírané
MČ Praha 22 a ÚMČ Praha 22
B/ Informace tajemníka
1. Zvýšení počtu členů v KPPP
2. Změna kontaktních osob ÚMČ Praha 22 v Příkazní smlouvě č. nSIPO 01-356/2019
C/ Dar na představení Divadla U22
D/ Finanční dar pro Dětský pěvecký sbor Jiskřička, z.s.

2a) Kontrola zápisu z 27. zasedání RMČ ze dne 27. 11. 2019
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,
4/2,3/2,2/21/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/2,89/9 (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
27/2,26/2,25/2,24/2,23/222/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4
/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
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19//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
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,/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
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,
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
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2, 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
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/2,9/6 (9. RMČ dne
13. 3. 2019) - Vyhodnocení VZ „Hlasovací zařízení“ - řeší Komise IT – trvá
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,11/2,10/5 (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. - zpětvzetí návrhu na vklad, bude podáno znovu - trvá
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/4 (13. RMČ dne 15. 5.2019) Podlimitní VZ „Výstavba DPS Betlímek“ - schválení způsobu zadání a ZP, členů a náhradníků hodnotící
komise - ORS ve spolupráci s administrátorem zajistil dne 30. 5. 2019 zveřejnění podl. 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
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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
10. 10. 2019 do 11:00 hod.
24. zasedání - hodnotící komise se sešla dne 10. 10. 2019, 6 firem podalo nabídky v požadovaném termínu.
Administrátor vyhodnotil všechny nabídky a zpracoval Zprávu o vyhodnocení nabídek, materiál předložen
jako samostatný bod
RMČ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: Sdružení Výstavba DPS Betlímek, vedoucí
společník Podzimek a synové s.r.o., se sídlem Váňovská 528/22, 589 01 Třešť, IČ 46978194, za cenu 49 849
789 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
27. zasedání - jednání o uzavření SoD se společností Sdružení Výstavby DPS Betlímek, vedoucí společník
Podzimek a synové s.r.o. probíhají
28. zasedání - probíhá
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/7 (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- smlouva zaslána
na KN - splněno
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/5 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 2202/4 a 2202/5
v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce - splněno
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/8 (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 rozeslána - splněno
27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,2/2,21/2,20/4 (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.
– probíhá
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.
24. zasedání - hodnotící komise zasedla dne 11. 10. 2019 v 10:00 hod. a vyhodnocovala jednotlivé nabídky probíhá
25. zasedání - dnes na programu vyhodnocení
RMČ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: HES stavební s.r.o., se sídlem Zelený pruh 95/97,
Braník, 140 00 Praha 4,
IČ: 28143213, za cenu 5 437 422,05 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
27.,28 zasedání - ORS zahájil jednání o uzavření SoD se společností HES stavební s.r.o. - trvá
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27/2,26/2,25/2,24/2,23/5 (23. RMČ dne 2. 10. 2019) - Záměr pronájmu NP č. 211 o velikosti 18,5 m2 v čp.
1370 na NN v Praze – Uhříněvsi - RMČ uložila OSM zveřejnit záměr- vyvěšen, čeká se na nabídky
26. zasedání
RMČ souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem NP č. 211 o velikosti 18,5 m2 v 1. nadzemním podlaží
domu čp. 1370 na NN v Praze Uhříněvsi za minimální cenu 2.900 Kč/m2/rok, pronájem na dobu neurčitou.
RMČ uložila OSM zveřejnit záměr - záměr vyvěšen,
28.zasedání - předložen materiál - výběr nového nájemce bod 18
27/2,26/2,25/2,24/2,23/6 (23. RMČ dne 2. 10. 2019) - Uzavření NS na pronájem NP Č. 501 v čp. 1610 ul.
Ke Kříži v Praze - Uhříněvsi s Gynvivus - RMČ uložila
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu - smlouva připravena k podpisu - splněno
b) starostovi MČ podepsat smlouvu
26/2,25/2,24/2,23/7 (23. RMČ dne 2. 10. 2019) - Nákup obytných modulů u ZŠ Obory od Lease-Invest
RMČ uložila
a) OSM připravit kupní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní smlouvy - smlouva u podpisu druhé strany
b) starostovi podepsat kupní smlouvu a dohodu o ukončení nájemní smlouvy
- kupní smlouva podepsána, dohoda o ukončení u podpisu na druhé straně
27/2,26/2,25/2,24/12 (24. RMČ dne 16. 10. 2019) - Různé C/ Informace 1. místostarostky Mgr. Erbsové Digitální hlasový maják -RMČ uložila OSVZ zajistit nákup digitálního hlasového majáku - budou pořízeny
orientační hlasové majáčky do budovy úřadu a do Lékařského domu – majáčky pořízeny a budou
nainstalovány OSM do konce roku 2019
27/2,26/2,25/4 (25. RMČ dne 30. 10. 2019) – VZMR na služby s názvem „Energetická optimalizace a
zajištění dotačního managementu z prostředků OPŽP k novostavbě POLYFUNKČNÍ DŮM
PITKOVICE“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a
hodnotící komise - ORS zajistil zadání VZ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22, hodnotící komise zasedala
dne 12. 11. 2019 v 9:00 hod.
26. zasedání
RMČ rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče EkoWATT CZ s.r.o., Švábky 52/2, 180 00 Praha 8,
IČ: 27599817, za cenu 341.300 Kč bez DPH, tj. 412.973 Kč vč. DPH.
RMČ uložila starostovi
a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení,
b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu uzavřít
27. zasedání - ORS jedná o uzavření smlouvy o dílo - smlouva u podpisu – trvá
28. zasedání – smlouva podepsána - splněno
27/2,26/2,25/6 (25. RMČ dne 30. 10. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2275/29 v k. ú. Uhříněves
ve prospěch Česká telekomunikační RMČ uložila
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene - žadatel informován, čeká
se na zaslání smlouvy
b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene.
- žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy
27/2,26/2,25/7 (25. RMČ dne 30. 10. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 219/716 a 322 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch CENTRAL GROUP Nové Pitkovice III. a.s. RMČ uložila
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene - žadatel informován, čeká
se na zaslání smlouvy
b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - smlouva u podpisu
27/2,26/2,25/8 (25. RMČ dne 30. 10. 2019) - Zřízení UVB k pozemkům parc. č. 219/716 a 322 v k. ú.
Pitkovice ve prospěch společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. RMČ uložila
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene - žadatel informován, čeká
se na zaslání smlouvy
b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene. - smlouva u podpisu
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27/2,26/2,25/10 (25. RMČ dne 30. 10. 2019) - Záměr uzavření Dodatku k Pachtovní smlouvě č. SO
00017/2019 na pronájem pozemku parc. č. 1758/3 v k. ú. Uhříněves - úprava výpovědní lhůty - návrh
dodatku zaslán na ZOČZS - ZOČZS požádala o schůzku v lednu 2020 ohledně upřesnění podmínek dodatku
27/2,26/2,25/11 (25. RMČ dne 30. 10. 2019) - Záměr uzavření Dodatku k NS č. 195/2002 MN - 5 na
pronájem části pozemku parc. č. 1049/1 a pozemku parc. č. 1049/10 v k. ú. Uhříněves - úprava výše
nájemného
26. zasedání
RMČ souhlasila se zveřejněním záměru na uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 195/2002 MN - 5 na
pronájem části pozemku parc. č. 1049/1 a pozemku parc.č. 1049/10 v k. ú. Uhříněves společnosti NORMA
k.s., Tiskařská 12, 108 00 Praha 10, IČ 471 147 89 s tím, že předmětem dodatku bude změna výše nájemného.
RMČ uložila OSM zveřejnit záměr
27. zasedání - záměr zveřejněn – trvá
28. zasedání - bude realizováno až po získání souhlasných stanovisek všech vyjadřujících se orgánů
k umístění reklamního zařízení na pozemku
27/2,26/2,25/12 (25. RMČ dne 30. 10. 2019) - Novostavba „Polyfunkčního domu Pitkovice“ - výběr
projektu
RMČ uložila starostovi
a) předložit na nejbližším řádném zasedání návrh smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zpracování
kompletní dokumentace pro sloučené řízení (UR a SP) – trvá
b) zahájit přípravu projektu realizace projektu Polyfunkčního domu Pitkovice a jako prioritu určuje
přípravu čtyř tříd MS s termínem otevření pro školní rok 2021/2022 - trvá
27/2,26/3 (26. RMČ dne 13. 11. 2019) VZMR na stavební práce pod názvem „Prodloužení chodníku ul.
V Kuťatech“ - schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek, vč. zkrácení lhůty pro podání
nabídek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
RMČ uložila ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Prodloužení chodníku ul. V Kuťatech“ na základě objednávky č. MC22 - R00350/2019 ze dne 14. 10. 2019
prostřednictvím Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o., Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha, IČ: 03807827
v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souladu
se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019
- ORS zajistil zadání VZ v souladu se se Směrnicí ÚMČ Praha 22, hodnotící komise bude zasedat dne
2. 12. 2019 v 10:00 hod.
28. zasedání - Hodnotící komise se sešla dne 2. 12. 2019. Šest firem podalo nabídky v požadovaném termínu.
Administrátor vyhodnotil všechny nabídky a byla vypracována Zpráva o vyhodnocení nabídek, která je
předložena jako samostatný bod 4
27/2,26/4 (26. RMČ dne 13. 11. 2019) - VZMR na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce laterálního
obtoku Říčanského potoka“ - schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek, vč. zkrácení lhůty pro
podání nabídek, seznamu oslavných účastníků a hodnotící komise
RMČ uložila ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Rekonstrukce laterálního obtoku Říčanského potoka“ na základě objednávky č. MC22 - R00349/2019 ze dne
14. 10. 2019 prostřednictvím Advokátní kancelář Zvolánková s.r.o., Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha,
IČ: 03807827 v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
- ORS zajistil zadání VZ v souladu se se Směrnicí ÚMČ Praha 22, hodnotící komise bude zasedat dne
2. 12. 2019 v 10:00 hod.
28. zasedání - Hodnotící komise se sešla dne 2. 12. 2019. Dvě firmy podaly nabídky v požadovaném termínu.
Administrátor vyhodnotil všechny nabídky a byla vypracována Zpráva o vyhodnocení nabídek, která je
předložena jako samostatný materiál bod 5
27/2,26/5 (26. RMČ dne 13. 11. 2019) - Odbahnění Cukrovarského rybníka - Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo č. SD 39/2019
RMČ schválila navýšení ceny díla o 1.126.408 Kč bez DPH (tj. 1.362.953,60 Kč vč. DPH) a prodloužení
termínu dokončení díla do 30. 5. 2020.
RMC uložila starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 39/2019 - dodatek uzavřen - u
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podpisu – dodatek podepsán - splněno
27/2,26/10 (26. RMČ dne 13. 11. 2019) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2135 v k. ú. Uhříněves ve
prospěch PREdistribuce, a.s.
RMČ uložila
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene - žadatel informován, čeká se na
zaslání smlouvy
b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene – trvá
- žadatel informování, čeká se na zaslání smlouvy
27/2,26/22 (26. RMČ dne 13. 11. 2019) - Různé
A/ Dohoda o ukončení příkazní smlouvy
RMČ souhlasila s ukončením Příkazní smlouvy č. SD 00036/2019 na výkon činnosti organizátora a sekretáře
soutěže o návrh ZŠ Romance ke dni 14. 11. 2019 dohodou - dohoda podepsána - splněno
D/ Informace místostarosty Mgr. Kosaře - Přidělení bytu na Novém náměstí
RMČ uložila
a) OSM informovat žadatele o usnesení RMČ a zajistit podpis NS - žadatelka informována
b) starostovi podepsat nájemní smlouvu - smlouva připravena k podpisu – splněno
27/3 – VZMR na služby pod názvem „Výkon činnosti TDI při provádění stavby - Polyfunkční dům
Pitkovice“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, vč. zkrácení lhůty pro podání nabídek,
seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise
Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby pod názvem
„Výkon činnosti TDI při provádění stavby – Polyfunkční dům Pitkovice“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha
22 č. 1/2019 - ORS zajistil zadání VZ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22, hodnotící komise bude zasedat
dne 16.12.2019 v 10:00 hodin.
27/4 - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 604/1, 604/26, 604/28, 2002, 2003, 2049 2060, 2068, 2069 a 2179
vše v k. ú. Uhříněves ve prospěch PREdistribuce, a.s.
Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí,
b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
žadatel informován, čeká se na zaslání smlouvy
27/5 - Prodloužení nájemní smlouvy č. 285/2003 MN 120 na pronájem NP v části čp. 803 V Bytovkách
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat dodatek k NS - na MČ podepsáno, dodatek u podpisu u
druhé strany
27/6 Prodloužení NS č. 295/2003 MN 122 na pronájem pozemku parc. č. 1647/5 v k. ú. Uhříněves
Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat dodatek k NS - na MČ podepsáno, dodatek u podpisu u
druhé strany
27/7 - Návrh na mimořádnou odměnu občanům MČ Praha 22
Rada MČ Praha 22 ukládá OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení odměny - trvá
27/8 VZMR - „511 - Odborná pomoc stavebnímu úřadu v postupech obsahujících posuzování vlivu na
životní prostředí“
Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ zajistit zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby „511 Odborná pomoc stavebnímu úřadu v postupech obsahujících posuzování vlivu na životní prostředí“ v souladu
se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019 - vyhodnocení dnes na programu bod 26
27/ 9 - VZMR - „511 - Technická pomoc v procesu územního rozhodování“
Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ zajistit zadání veřejných zakázek malého rozsahu na služby „511 Technická pomoc v procesu územního rozhodování“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019vyhodnocení dnes na programu bod 27
27/14. Různé A/ Informace radního Mgr. Ing. Lagnera, Ph.D.
Souhlas s umístěním sídla vznikajícího SDH – Praha 22 v budově ÚMČ Praha 22
Rada MČ Praha 22 souhlasí se zřízením sídla SDH - Praha 22 v budově ÚMČ Praha 22, Nové náměstí
1250/10, 104 00 Praha 114.
Rada MČ Praha 22 ukládá OSM informovat žadatele. – žadatel informován
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2b) Kontrola usnesení z 2. mimořádného zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 21. 11. 2019
6.1.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 zajistit podepsání souhlasného prohlášení o
geometrickém a polohovém určení pozemků a o shodě na průběhu hranic pozemků dle GP č. 342739/2019, vypracovaného spol. GEOline spol. s r.o. - trvá
7.1.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi, Ph.D. informovat vlastníka
pozemku parc. č. 238/7 v k. ú. Pitkovice a odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy o výsledku
hlasování - splněno
7.2.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi, Ph.D. informovat vlastníka
pozemku parc. č. 1591/4 v k. ú. Uhříněves a odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy o
výsledku hlasování - splněno
8.2

Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 22 kontrolu zákonnosti
majetkové transakce projednávané na 6. ZMČ dne 12. 9. 2019 v bodě 6 předkladatelem Mgr. Ing.
Lagnerem, včetně smlouvy o spolupráci - trvá

8.3

Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 22 kontrolu zákonnosti
majetkové transakce projednávané na 6. ZMČ dne 12. 9. 2019 v bodě 5.2 předkladatelem Mgr. Kosařem
- trvá

9.2

Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi, Ph.D. informovat vlastníky
pozemku parc. č. 1617, 1620/2, 2264/1 a 2264/2 v k. ú. Uhříněves a odbor územního rozvoje Magistrátu
hl. m. Prahy o výsledku hlasování - splněno

2c) Kontrola zápisu 2. mimořádného zasedání ZMČ Praha 22 ze dne 21. 11. 2019
K zápisu nebyly žádné připomínky.
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici zpracování PD“
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s
názvem „Rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici – zpracování PD“.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
„Rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici – zpracování PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22
č. 1/2019.
3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.
4. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky.
5. Rada MČ Praha 22 schvaluje složení členů a náhradníků hodnotící komise v tomto složení:
členové: Mgr. Pavel Kosař náhradníci: Vojtěch Zelenka
Jiří Rösler
Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.
Miroslav Šašek
6. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se
závěry tohoto usnesení.
/5:0:0/
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Prodloužení chodníku
ul. V Kuťatech“ - vyhodnocení zadávacího řízení
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 2. 12. 2019 a doporučení hodnotící komise.
2. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
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HES Stavební, s.r.o., se sídlem Zelený pruh 95/97, 104 00 Praha 4,
IČ: 281 43 213, za cenu: 1 592 909,63 Kč bez DPH.
3. Rada MČ Praha 22 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.
/5:0:0/
5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce laterálního obtoku
Říčanského potoka – vyhodnocení zadávacího řízení
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí Protokol o otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ze
dne 2. 12. 2019 a doporučení hodnotící komise.
2. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče:
Brochier s.r.o., se sídlem Ukrajinská 728, 101 00 Praha 10,
IČ: 612 46 247, za cenu 3 105 571,17 Kč bez DPH.
3. Rada MČ Praha 22 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.
/5:0:0/
6. „Vjezd na parkoviště u školní jídelny“ a ,,Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“ Dodatek č. 1 k SOD č. SD 72/2019
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 72/2019 ze dne 27. 9. 2019 na
realizaci akce „Vjezd na parkoviště u školní jídelny“ a ,,Stavební úpravy vstupu do objektu školní
jídelny“.
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení ceny díla o 37 564,22 Kč bez DPH (tj. 45 452,71 Kč
vč. DPH).
3. Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení termínu dokončení díla o 8 kalendářních dnů.
4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 72/2019.
/5:0:0/
7. Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, zpracování PD - Dodatek č. 2 k SOD č. SD 98/2017
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD 98/2017 D-6 ze dne 26. 4. 2017
na realizaci akce „Revitalizace parku a Cukrovarského rybníka, Praha Uhříněves, zpracování PD“;
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje navýšení ceny díla o 185 000,- Kč bez DPH (tj. 223 850,- Kč
vč. DPH);
3. Rada MČ Praha 22 schvaluje prodloužení termínu dokončení díla dle termínů uvedených v Dodatku
č. 2;
4. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SD 98/2017.
/5:0:0/
8.
Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce - Dodatek č. 1 k SoD č. SD 63/2019
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 63/2019 ze dne 30. 8. 2019 na
realizaci akce „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“.
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje snížení ceny díla o 265 233,13 Kč bez DPH (tj. 320 932,- Kč
vč. DPH).
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3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SD 63/2019.
/5:0:0/
9. Podlimitní VZ - Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu
výstavby ZŠ Romance
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání podlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem
„Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“
zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem
„Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby
ZŠ Romance“, prostřednictvím firmy Spolek Europrojekty, Čsl. Armády 1287/27, 434 01 Most,
IČ: 227 22 441 v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.
3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.
/5:0:0/
10. Návrh na odměnu formou finančního daru - hospic Cesta domů, z.ú. Praha 7
Materiál byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyplacením jednorázového finančního daru ve výši 20 000 Kč
Domácímu hospici Cesta domů, dle NOZ.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení finančního daru,
b) starostovi podepsat darovací smlouvu.
/5:0:0/
11. Návrh na odměnu formou finančního daru - Centrum sociálních služeb Hvozdy, o.p.s. Masečín 119,
252 05 Hvozdnice
Materiál byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyplacením jednorázového finančního daru ve výši 5000 Kč dle NOZ.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení finančního daru,
b) starostovi podepsat darovací smlouvu.
/5:0:0/
12. Návrh na odměnu formou finančního daru - Centrin CZ, s.r.o.
Materiál byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyplacením jednorázového daru pro Domov Centrin CZ s.r.o. ve výši
45 000 Kč.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OE zajistit vyplacení částky 45 000 Kč z rozpočtové položky OSVZ na účet 434893379/0800
Domova CentrinCZ s.r.o.
b) starostovi podepsat darovací smlouvu.
/5:0:0/
13. Návrh na odměnu formou finančního daru - Zpívání na schodech
Materiál byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyplacením jednorázového finančního daru ve výši 30 000 Kč paní
Mgr. Magdaleně Kolářové, dle NOZ.
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2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSVZ v součinnosti s OE zajistit vyplacení finančního daru,
b) starostovi podepsat darovací smlouvu.
/5:0:0/
14. Dotační programy MČ Praha 22 na rok 2020
Materiál byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 schvaluje Dotační programy MČ Praha 22 pro rok 2020 na podporu:
a) sportovní činnosti neziskových organizací s vyčleněnou částkou 750 000Kč
b) kulturních a společenských aktivit s vyčleněnou částkou 750 000Kč
c) jednotlivců a spolků při reprezentaci Prahy 22 s vyčleněnou částkou 150 000Kč
2. Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komise pro posuzování žádostí o přidělení dotace
z vyhlášených programů MČ Praha 22 v roce 2020 na podporu:
a) sportovní činnosti neziskových organizací ve složení:
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Erbsová náhradníci: Ing. Ivo Krátký
Člen: Ing. Roman Petr
Petra Vaňková
Člen: Mgr. Pavel Kosař
Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.
Člen: Hana Urbanová
Veronika Línková
Člen: Vojtěch Zelenka
Štěpán Zmátlo
b) kulturních a společenských aktivit ve složení:
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Erbsová náhradníci: Ing. Ivo Krátký
Člen: Ing. Roman Petr
Petra Vaňková
Člen: Radovan Koutský
Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D.
Člen: Mgr. Pavel Kappel
Štěpán Zmátlo
Člen: Vojtěch Zelenka
Mgr. Pavel Kosař
c) jednotlivců a spolků při reprezentaci Prahy 22 ve složení:
Předsedkyně: Mgr. Kateřina Erbsová náhradníci: Ing. Ivo Krátký
Člen: Ing. Roman Petr
Petra Vaňková
Člen: Štěpán Zmátlo
Mgr. Ing. Ondřej Lagner, PhD.
3. Rada MČ Praha 22 pověřuje OKÚ k realizaci vyhlášených programů.
/5:0:0/
15. Žádost o konání a podporu Běžecké školy Prahy 22 v roce 2020
Materiál byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Hlasování se zdržela paní místostarostka z důvodu možného střetu zájmů.
Usnesení:
1. RMČ souhlasí s pokračováním akce „Běžecká škola Prahy 22“ v roce 2020 za stejných podmínek
jako v roce 2019.
2. RMČ souhlasí s uzavřením Smlouvy o organizaci akce „Běžecká škola Prahy 22“ s firmou
SportGroup.cz s.r.o., Modřanská 53/1151, 147 00, Praha - Podolí, IČ 26912562 do 31. 12. 2020
s celkovou cenou plnění do 100 000 Kč bez DPH.
3. RMČ ukládá starostovi podepsat smlouvu s firmou SportGroup.cz s.r.o. na rok 2020.
/4:0:1/
16. Zápis z Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 25. 11. 2019
Zápis byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z Komise pro sport, spolky a volný čas ze dne 25. 11.
2019.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí na základě doporučení Komise pro sport, spolky a volný čas
s pořízením dvou party stanů pro spolky a organizace.
/5:0:0/
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17. Návrh nového nájemce DPS II
Materiál byl předložen písemně a objasněn 1. místostarostkou Mgr. Erbsovou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením nájemního vztahu na dobu určitou s paní V. H., bytem
104 00 Praha 114, na byt v DPS II od 15. 12. 2019.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSVZ paní V. H. informovat o výsledku jednání RMČ
b) OSM uzavřít nájemní smlouvu od 15. 12. 2019 na byt v DPS II na dobu určitou s možností
prodloužení
/5:0:0/
18. Pronájem nebytového prostoru č. 211 o velikosti 18,5 m2 v Polyfunkčním domě v čp. 1370 na
Novém náměstí v Praze – Uhříněvsi
Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Ve stanovené lhůtě byla doručena celkem 1 nabídka se záměrem na servis drobné elektroniky se zaměřením na
opravy a prodej mobilních telefonů, prodej příslušenství a doplňkové sw služby.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s pronájmem nebytového prostoru č. 211 v 1. nadzemním podlaží
Polyfunkčního domu v čp. 1370 na Novém náměstí v Praze - Uhříněvsi o velikosti 18,5 m2 za cenu
3267 Kč/m2/rok panu Ing. Petru Svobodovi, Želivská 1594/18, 251 01 Říčany u Prahy.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit nájemní smlouvu,
b) starostovi podepsat nájemní smlouvu.
/5:0:0/
19. Ukončení nájemní smlouvy č. SO 00114/2019 na pronájem bytu v čp. 727 ul. U Starého mlýna
v Praze - Uhříněvsi
Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením NS č. SO 00114/2019 na pronájem bytu v čp. 727
ul. U Starého mlýna v Praze - Uhříněvsi s paní I. K. W. dohodou ke dni 31. 12. 2019.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OSM informovat žadatele a připravit dohodu o ukončení NS,
b) starostovi podepsat dohodu o ukončení NS.
/5:0:0/
20. Vymáhání pohledávek
Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí
a) s ukončením spolupráce s Exekutorským úřadem Praha-západ, Mgr. Dušanem Šnaiderem,
IČ 63641461,
b) s uzavřením rámcové smlouvy o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Praha 10,
Mgr. Martina Havlová, IČ 01791354
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje Pokyn tajemníka č. 6/2019 - Metodika vymáhání pohledávek, který
nabývá účinnosti od 1. 1. 2020.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) starostovi uzavřít smlouvu o provádění exekucí s Exekutorským úřadem Praha 10, IČ 01791354,
b) všem zaměstnancům a úředníků zařazených do ÚMČ Praha 22 se s pokynem seznámit a
dodržovat jej.
/5:0:0/
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21. Výběrové řízení „Zajištění úklidu veřejných ploch Městské části Praha 22 a dalších služeb
souvisejících s údržbou MČ“
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání VZMR na zajištění úklidu veřejných ploch městské
části Praha 22 a dalších služeb souvisejících s údržbou MČ dle předložené výzvy se zadávací
dokumentací.
2. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky:
• BELARTIS s.r.o., Jeremenkova 920/7, Praha 4
• AVE Pražské komunální služby a.s., Pražská 1321/38a, Praha 10
• Miroslav Mandrik, Přátelství 192, 104 00 Praha 114
• MILANNA-úklidový servis s.r.o., Zelenohorská 505/19, P
• MYFA facility s.r.o., Paříkova 354/5, Praha 9
3. Rada MČ Praha 22 schvaluje zkrácení lhůty pro podání nabídek na 15 dnů.
4. Rada MČ Praha 22 jmenuje hodnotící komisi ve složení:
Radovan Koutský náhradníci:
Mgr. Pavel Kosař
Ing. Dana Sopoušková
RNDr. Kateřina Marková
Mgr. Ing. Ondřej Lagner Ph.D.
Štěpán Zmátlo
Renáta Hűbnerová
Ing. Alexandra Zídková
Ing. Erika Krejčová
Ing. Jitka Kochánková
5. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD realizovat VZMR dle schválených podmínek
/5:0:0/
22. Výroční zprávy základních škol za školní rok 2018/2019
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
Rada MČ Praha 22 bere za školní rok 2018/2019 na vědomí
a) Výroční zprávy škol, které zřizuje MČ Praha 22,
b) Souhrnnou výroční zprávu za MŠ a ZŠ správního obvodu Praha 22.
23. Odpisové plány dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku příspěvkových organizací
zřízených MČ Praha 22 na rok 2020
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 schvaluje předložené odpisové plány škol a školní jídelny na rok 2020.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OKÚ seznámit s usnesením RMČ ředitele/ředitelky příspěvkových organizací,
b) ředitelům/ředitelkám příspěvkových organizací odepisovat majetek v souladu se schválenými
odpisovými plány na rok 2020.
/5:0:0/
24. Zápis ze 4. zasedání Komise školské ze dne 28. 11. 2019
Zápis byl předložen písemně.
Usnesení:
Rada MĆ Praha 22 bere na vědomí jednotlivé body zápisu ze 4. zasedání Komise školské ze dne
28. 11. 2019.
25. Zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne 3. 12. 2019
Zápis byl předložen písemně a objasněn radním Ing. Ivo Krátkým.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského zpravodaje ze dne
3. 12. 2019.
2. Rada MĆ Praha 22 schvaluje harmonogram Uhříněveského zpravodaje na rok 2020.
/5:0:0/
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26. Vyhodnocení VZMR - „511 - Odborná pomoc stavebnímu úřadu v postupech obsahujících
posuzování vlivu na životní prostředí“
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 9. 12. 2019 a
doporučení hodnotící komise.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s nabídkou uchazeče EKOLA group, spol. s r.o., IČ: 63981378 na
služby ve VZMR: „511 - Odborná pomoc stavebnímu úřadu v postupech obsahujících posuzování
vlivu na životní prostředí“.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OKÚ seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru poradce,
b) starostovi uzavřít smlouvu o poskytování expertní součinnosti s odsouhlaseným poradcem.
/4:0:1/
27. Vyhodnocení VZMR - „511 - Technická pomoc v procesu územního rozhodování
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí písemnou Zprávu o veřejné zakázce ze dne 9. 12. 2019 a
doporučení hodnotící komise.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s nabídkou uchazeče ME one, s.r.o., IČ: 02577038 na služby ve
VZMR: „511 - Technická pomoc v procesu územního rozhodování“.
3. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OKÚ seznámit uchazeče s rozhodnutím o výběru poradce,
b) starostovi uzavřít smlouvu o poskytování expertní součinnosti s odsouhlaseným poradcem.
/4:0:1/
28. Rozpočtové úpravy
Materiál byl předložen písemně a objasněn hostem zasedání VOE Ing. Weterem.
Usnesení:
Rada MČ Praha schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy.
a) Přijaté dotace dotace
Zvýšení příjmů
Text
Místní akční plán vzdělávání II
Šablony pro MŠ a ZŠ II

ř. Oddíl
01
63
02
63

Částka
1 263 500
554 700
1 818 200

Zvýšení výdajů
Text
Výdaje na „Místní akční plán vzdělávání II“
Šablony pro MŠ a ZŠ II - převod dotace na MŠ Pitkovice

ř. Oddíl
01
31
02
31

Částka
1 263 500
554 700
1 818 200

b) Dotace schválené RHMP k předložení ZHMP *
Zvýšení příjmů
Text
Dotace na inv. akci ZŠ Romance
Dotace na P + R parkoviště
Dotace na rekonstrukci chodníku v ul. K Netlukám
Dotace z VHP za období od 1.6. do 30.11.2019

ř. Oddíl
01
63
02
63
03
63
04
63

Částka
4 500 000
7 849 500
7 535 000
961 000
20 845 500

Zvýšení výdajů
Text
Výstavba ZŠ Romance
P + R parkoviště
Rekonstrukce chodníku v ul. K Netlukám

ř. Oddíl
01
31
02
22
03
22

Částka
4 500 000
7 849 500
7 535 000

13

Sport z VHP
Kultura z VHP

04

34
33

* rozpočtová opatření bodu b) nabývají účinnosti po schválení v ZHMP

c) Vratky dotací
Vratka
Text
Místní akční plán vzdělávání II

480 500
480 500
20 845 500

ř. Oddíl Částka
01
63
-1 600
-1 600

Financování
Text
Snížení stavu krátkodobých prostředků

ř. Oddíl Částka
01
-1 600
-1 600

d) Přesun výdajů rozpočtu
Snížení výdajů
Text
Školní jídelna - investiční příspěvek

ř. Oddíl
01
31

Částka
-375 000
-375 000

Zvýšení výdajů
Text
Školní jídelna - neinvestiční příspěvek

ř. Oddíl
01
31

Částka
375 000
375 000

ř. Oddíl
01
22
02
31
03
31
04
33

Částka
88 000
24 000
24 000
200 000

e) Zvýšení výdajů rozpočtu
Zvýšení výdajů
Text
Úpravy veřejného prostoru ul. V Bytovkách
Neinvestiční příspěvek pro MŠ Za Nadýmačem (úklid po havárii)
MŠ Za Nadýmačem neinv. příspěvek (úklid po škodní události)
Muzeum stavební úpravy a vybavení
Dar pro Dětský pěvecký sbor Jiskřička, z. s. (za umístění na mez.
festivalu)
Párty stany
Multifunkční sportovní hala SK Čechie (ORS)
Hřiště v Jezerách
Vánoční osvětlení
Mobiliář (lavičky)
Peněžitý dar Fondu ohrožených dětí (viz sml. SO 00010/2019)
Technické zhodnocení DPS II
Rolety do oken

05
06
07
08
09
10
11
12
13

34
34
34
34
36
37
43
43
61

10 000
40 000
968 000
2 700
20 000
150 000
9 000
42 500
20 000
1 598 200

Snížení stavu krátkodobých prostředků
Text
Snížení stavu krátkodobých prostředků

ř.
-

Oddíl
-

Částka
1 598 200
1 598 200

f) Zapojení fondu muzea do rozpočtu
Zvýšení příjmů
Text
Zapojení z fondu muzea

ř. Oddíl
01
-

Částka
9 200
9 200

ř.

Částka
9 200
9 200

Zvýšení výdajů
Text
Nákup knih pro muzeum

14

Oddíl
33

Seznam rozpočtových opatření o přidělení dotací
Dotace na Místní akční plán vzdělávání II (RO 2143)
usnesení RHMP č. 2575 ze dne 25.11.2019
Šablony pro MŠ a ZŠ II (RO 2147)
usnesení RHMP č. 2689 ze dne 2.12.2019
Vratka - Místní akční plán vzdělávání II (RO 8037)
usnesení RHMP č. 2693 ze dne 2.12.2019

1 263 500 Kč
554 700 Kč

-1 600 Kč

/5:0:0/
29. Cenová kalkulace pronájmu hrobových míst pro rok 2020
Materiál byl předložen písemně a objasněn hostem zasedání VOE Ing. Weterem.
Usnesení:
Rada MČ Praha bere na vědomí cenovou kalkulaci na rok 2020 pronájmu hrobových míst a služeb s
pronájmem spojených.
30. Zápis z 6. zasedání Komise dopravy ze dne 3. 12. 2019
Zápis byl předložen písemně a objasněn panem starostou.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z 6. zasedání Komise dopravy ze dne 3. 12. 2019.
2. Rada MČ Praha 22 souhlasí s tím, aby MČ na své náklady pořídila 3ks IMR (informativní měřič
rychlosti) a umístila je na komunikace K Uhříněvsi, Pod Markétou, Pod Jankovem.
/5:0:0/
31. Zápis z 5. zasedání Komise výstavby a územního plánu ze dne 18. 11. 2019
Zápis byl předložen písemně a objasněn radním Mgr. Ing. Ondřejem Lagnerem, Ph.D.
Usnesení:
Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z 5. zasedání Komise výstavby a územního plánu ze dne
18. 11. 2019.
32. Různé
A/ Dodatek č. 1/2019 ke Směrnice č. 2/2019 Metodika - Smlouvy a jiné právní dokumenty uzavírané
MČ Praha 22 a ÚMČ Praha 22
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem tajemníkem.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 schvaluje interní Dodatek č. 1/2019 ke Směrnici – Metodika „Smlouvy a jiné
právní dokumenty uzavírané MČ Praha 22 a ÚMČ Praha 22“ s účinností od 1. 1. 2020.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá tajemníkovi zajistit zveřejnění interního dodatku č. 1/2019.
/5:0:0/
B/ Informace tajemníka
Zvýšení počtu členů v KPPP
1. Starosta městské části Praha 22 v souladu s ustanovením § 61 odst. 1 zákona
č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění (dále jen OPŘN);
v souladu s §§ 31 a 32 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění; a v souladu
s obecně závažnou vyhláškou č. 55/2000 Sb., hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města
Prahy, ve znění pozdějších předpisů, zřídil od 3. 7. 2017 Komisi pro projednávání přestupků (dále jen
„KPPP“), a to jako zvláštní orgán Městské části Praha 22. Současný počet členů KPPP je uveden
v Příloze č. 1 Zřizovací listiny KPPP. Z důvodu nárůstu počtu projednávaných přestupků je nutné
zabezpečit zasedání KPPP každý týden, z tohoto důvodu bude od 1. 1. 2020 zvýšen počet členů KPPP
o 2 členky a celkový počet na 5 členů. Členy jmenuje starostou na základě zřizovací listiny.
Rada MČ Praha 22 bere informaci na vědomí
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2. Změna kontaktních osob ÚMČ Praha 22 v Příkazní smlouvě č. nSIPO 01-356/2019
Z důvodu personálních změn na OSM je nutné změnit kontaktní osobu za ÚMČ Praha 22 v příloze
příkazní smlouvě s Českou poštou, s. p., k obstarávání inkasa plateb obyvatelstva v rámci SIPO.
Rada MČ Praha 22 souhlasí s uzavřením Příkazní smlouvy č. nSIPO 01-356/2019 s Českou poštou,
s. p., za účelem obstarávání inkasa plateb obyvatelstva v rámci SIPO.
/5:0:0/
C/ Dar pro Divadlo U22
Materiál byl předložen písemně.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 schvaluje poskytnutí daru ve výši 50 000 Kč Domu dětí a mládeže Praha 10 Dům UM (IČ 45241945) na nákup technického dovybavení Divadla U22.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OE zajistit vyplacení částky 50 000 Kč z rozpočtu MČ na rok 2019,
b) starostovi podepsat darovací smlouvu.
/5:0:0/
D/ Finanční dar pro Dětský pěvecký sbor Jiskřička, z.s.
Pan starosta informoval radní o účasti koncertního oddělení DPS Jiskřička na Mezinárodním festivalu
adventní a vánoční hudby v Bratislavě, kde byl jejich výkon oceněn Zlatým pásmem. Za výbornou
reprezentaci MČ v zahraničí navrhl odsouhlasit pro DPS finanční dar ve výši 10 000 Kč.
Usnesení:
1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s vyplacením jednorázového daru pro DPS Jiskřička, z.s. (IČ 68407874)
ve výši 10 000 Kč.
2. Rada MČ Praha 22 ukládá
a) OE zajistit vyplacení částky 10 000 Kč z upraveného rozpočtu MČ,
b) starostovi podepsat darovací smlouvu.
/4:0:1/
Zasedání bylo ukončeno v 10:55 hod.
Zapsala: Monika Kubšová
Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Kateřina Erbsová.

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

Ing. Ivo Krátký

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

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22

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