
Zápis z 33. zasedání RMČ, které se konalo dne 4. 3. 2020 

od 14:10 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice 

 

Přítomni:   Viz Prezenční listina 

Ověřovatelé zápisu:  Mgr. Pavel Kosař, Ing. Ivo Krátký 

Omluveni:   Mgr. Kateřina Erbsová, Štěpán Zmátlo    

 

Byli zvoleni výše uvedení ověřovatelé zápisu, hlasováním 5:0:0. 

Radní pan Koutský požádal o zařazení bodu do programu zasedání:  

o Výpovědi ze smluv, materiál byl hlasováním 5:0:0 zařazen na program nově jako bod č. 11. 

 

Hlasováním 7:0:0 byl schválen PROGRAM: 
1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu, schválení programu 
2. Kontrola zápisu z 32. zasedání RMČ Praha 22 ze dne 19. 2. 2020 a kontrola usnesení a zápisu ze         

7. ZMČ ze dne 20. 2. 2020 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Napojení lávky ul. Ke Kříži (1. etapa) se 

stávajícími cyklotrasami - zpracování  PD“- schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a 
seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část 
B2b“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící 
komise 

5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Studniční vrty Husův park a 
Polyfunkční dům Pitkovice“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených 
účastníků a hodnotící komise 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Poskytnutí poradenských a konzultačních 

služeb modelu BIM - MŠ V Bytovkách" - schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek 

7. Podlimitní veřejná zakázka na služby pod názvem „Poskytnutí služeb v oblasti stavebního 

managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“ - zrušení zadávacího řízení 

8. Nadlimitní  veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Poskytnutí služeb v oblasti 

stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“ – schválení způsobu zadání, 

zadávacích podmínek a jmenování hodnotící komise 

9. Okamžitá výpověď Nájemní smlouvy č. 46/2011 MN - 13 na pronájem bytu v ul. Přátelství v Praze - 

Uhříněvsi uzavřená s paní Ing. M. M.    

10. Výběrové řízení „Pořízení víceúčelového zametacího stroje na úklid chodníků“ - zadávací podmínky 

11. Výpovědi ze smluv 
12. Rozpočtové úpravy 
13. Zápis ze 7. zasedání Komise dopravy ze dne 18. 2. 2020 
14. Různé 

A/ Změna v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí 

B/ Vlajka pro Tibet 

C/ Informace k onemocnění koronavirem Covid-19 

D/ Ples MČ Praha 22 rok 2020 - výtěžek 

 

2a) Kontrola zápisu z 32. zasedání RMČ ze dne 19. 2. 2020 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/222/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2,

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 - 

– MČ podala odvolání v rámci územního rozhodnutí OS Kašperská a žalobu - vyřazeno 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19//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)  - 

MČ podala odvolání v rámci územního rozhodnutí OS Kašperská a žalobu - vyřazeno 

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

t32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,/2,15/2,14/2,12/2,11/2,1

0/2,9/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/11 (90.RMČ dne 26. 9. 2018) - Zřízení 
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ÚVB k pozemku pč. 2074 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Cocktail Media - smlouva podepsána a 

odsouhlasena na MHMP – MČ podala odvolání v rámci územního rozhodnutí OS Kašperská a žalobu - 

vyřazeno 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2

,11/2,10/29/2,8/2,7/2,6/2,5/2,4/2,3/2,2/2,1/2,94/2,93/2,92/2,91/2,90/13(90.RMČdne26.9.2018)-

ZřízeníÚVB  pozemkům parc. č. 219/716, 322 a 324 v k. ú. Pitkovice ve prospěch UPC ČR - čeká se 

na zaslání smlouvy - trvá 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2

,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  

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2

,11/2,10/29/6   (9. RMČ dne 13. 3. 2019) - Vyhodnocení VZ „Hlasovací zařízení“ - řeší Komise IT – 

trvá  
32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/2,24/2,23/2,22/2,21/2,20/2,19/2,18/2,17/2,16/2,15/2,14/2,13/2,12/2

,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                         

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/6(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 - smlouva podepsána a 

zaslána na MHMP  

b) starostovi uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene – splněno 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/7(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 zapsaná v KN - splněno 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/2,25/11(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. 29., 30.,31.,32.,33.zasedání - bude realizováno až po získání souhlasných stanovisek všech 

vyjadřujících se orgánů umístění reklamního zařízení na pozemku – trvá 

 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/3(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 
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RMČ Praha 22 rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče: 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. 

RMČ Praha 22 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 – splněno 

 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/2,26/10 (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  

- žadatel informování, čeká se na zaslání smlouvy – smlouva podepsána a zaslána na MHMP 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/2,27/3 (27. RMČ dne 27. 11. 2019)  - 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 
RMČ 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. - předložen samostatný materiál 

29. zasedání 

RMČ Praha 22 rozhoduje o vyloučení uchazeče: Kittlik s.r.o., Vodárenská 1915, 272 01 Kladno,IČ 

03368637, z důvodu nesplnění kvalifikace. 

RMĆ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: Ing. Petr Špinka, Jindřicha 

Plachty 1810/3, 150 00 Praha 5, IČ 12804070, za cenu: 455 000 Kč bez DPH, tj. 550 550 Kč vč. DPH. 

RMČ Praha 22 ukládá starostovi 

a) písemně seznámit uchazeče s výsledkem výběrového řízení - splněno 

b) zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo - smlouva uzavřena - splněno 

 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/3 (28. RMČ dne 11. 12. 2019) - VZMR na služby s názvem „Rekonstrukce 

chodníku ul. K Dálnici - zpracování PD“ 

RMČ ukládá ORS zajistit zadání VZMR na služby s názvem „Rekonstrukce chodníku ul. K Dálnici - 

zpracování PD“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. - ORS zajistil zadání VZ v souladu se 

Směrnicí ÚMČ P22, hodnotící komise bude zasedat dne 28. 1. 2020 v 10:00 hodin. 

Hodnotící komise se sešla dne 28. 1. 2020. Šest firem podalo nabídky v požadovaném termínu. 

Komise vyhodnotila všechny nabídky a byla vypracována Zpráva o VZ, která je předložena jako bod 3 

31. zasedání 
1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o výběru nejvýhodnější nabídky uchazeče: ADVISIA s.r.o., 

Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8, IČ: 24668613, za cenu: 295 000,- Kč bez DPH, tj. 356 950,- Kč 
vč. DPH. 

2. 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 - trvá 

32. zasedání - ORS jedná s dodavatele o uzavření smlouvy. 

 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/9(28. RMČ dne 11. 12. 2019) - Podlimitní VZ - Poskytnutí služeb v oblasti 

stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance 

RMČ ukládá ORS zajistit zadání podlimitní VZ 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 - 

dnes na programu bod 

30. zasedání 
1. Rada MČ Praha 22 schvaluje pro zajištění zadání podlimitní VZ pod názvem „Poskytnutí služeb 
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v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“ složení členů a 

náhradníků hodnotící komise v tomto složení: 

členové:  Mgr. Pavel Kosař          náhradníci: Mgr. Ing. Ondřej Lagner, Ph.D. 

     Vojtěch Zelenka                               Štěpán Zmátlo 

     Ing. arch. Jiří Hejda 

      Jiří Rösler 

      Miroslav Šašek 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu se 

závěry tohoto usnesení. – splněno  

32. zasedání 

Pan starosta informoval o zveřejnění VZ na profilu zadavatele pod systémovým číslem P20V00000750 dne      

4. 2. 2020 v režimu „Zjednodušený režim“. Ačkoliv je tento režim  pro danou zakázku podle administrátora 

relevantní, systém neumožňuje přijímání elektronických nabídek, tudíž musí dojít k novému uveřejnění v 

režimu „Zjednodušené podlimitní řízení“. Tazatelům ze strany možných dodavatelů bude dodatečné vysvětlení 

odesláno. Termín pro podávání nabídek do 27. 2. 2020 do 10 hodin zůstává v platnosti.   

Usnesení:  

Rada MČ Praha 22 bere na vědomí informaci o novém uveřejnění VZ na profilu zadavatele. 

33. zasedání – dnes na programu zrušení VZ včetně schválených členů hodnotící komise – bod 7 

 

32/2,31/2,30/2,29/2,28/14(28. RMČ dne 11. 12. 2019) - Dotační programy MČ Praha 22 na rok 2020 

RMČ 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 

RMČ pověřuje OKÚ k realizaci vyhlášených programů. – zveřejněno, do 16. 3. 2020, u reprezentace do            

30. 11. 2020, podávání žádostí - trvá 

 

32/2,31/2,30/2,29/6(29. RMČ dne 8. 1. 2020) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 136/5 v k. ú.  

Pitkovice ve prospěch PREdistribuce - RMČ Praha 22 ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene - čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

31/2,30/2,29/7 (29. RMČ dne 8. 1. 2020) - Zřízení ÚVB k pozemku parc. č. 2140 v k. ú.  Uhříněves ve 

prospěch PREdistribuce  - RMČ Praha 22 ukládá 

a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o zřízení věcného břemene, 

b) starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene. 

c) žadatelé informováni, čeká se na zaslání smlouvy - trvá 

32/2,31/2,30/2,29/8(29. RMČ dne 8. 1. 2020) - Zřízení ÚVB k pozemkům parc. č. 42/8, 44/37, 44/1 a 

44/49 v k. ú. Uhříněves ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura  

RMČ Praha 22 ukládá 
a) OSM informovat žadatele a připravit smlouvu o smlouvě budoucí, 

b) starostovi uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. 

d) žadatelé informováni, čeká se na zaslání smlouvy – smlouva podepsána - splněno 

32/2,31/2,30/20 (30. RMČ dne 22. 1. 2020) - Zápis z 10. zasedání Komise kultury ze dne 8. 1. 2020 

RMČ ukládá radnímu panu Koutskému předložit finanční rozvahu procesu výlepů a možnosti k 

umístění propagačních ploch společně s městským architektem - trvá 

RMČ pověřuje radního pana Koutského k zajištění návrhu betlému k vánočnímu stromku, s termínem 

předložení výsledku radě do konce března 2020. - trvá 

32/2,31/4 (31. RMČ dne 5. 3. 2020) - VZMR na služby s názvem „Energetická optimalizace a dotační 

management novostavby multifunkční sportovní haly v Uhříněvsi“ -  přímé zadání   
RMČ rozhoduje o přímém zadání zakázky pod názvem „Energetická optimalizace a dotační 
management novostavby multifunkční sportovní haly v Uhříněvsi“ společnosti PORSENNA o.p.s., 
Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ: 27172392, za cenu 390 000,- Kč bez DPH, 471 900,- Kč vč. DPH 
dle cenové nabídky; 
RMČ ukládá starostovi zahájit ve spolupráci s ORS jednání o uzavření smlouvy o dílo a smlouvu 
uzavřít - trvá 
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32/2,31/6 (31. RMČ dne 5. 3. 2020) - Okamžitá výpověď NS č. 160/2014 MN - 57 na pronájem bytu 
č. 1 v čp. 380 Husovo nám. v Praze - Uhříněvsi uzavřená s paní Hanou Baťkovou 

RMČ ukládá starostovi podepsat výpověď NS bez výpovědní lhůty - výpověď zaslána, vystěhování 

prodlouženo do 31. 3. 2020 - trvá 
32/3 - VZMR na služby s názvem „Cyklostezka Uhříněves - Běchovice - zpracování PD“- schválení 
způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 

1. Rada MČ Praha ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s 

názvem „Cyklostezka Uhříněves - Běchovice - zpracování  PD“- v souladu se Směrnicí         

ÚMČ Praha 22 č.1/2019.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu 

se závěry tohoto usnesení - trvá 
32/4 - VZMR na služby s názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení - Dolly, zpracování PD“ - 

schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu oslovených zájemců 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

s názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení - Dolly, zpracování PD“ v souladu se Směrnicí 

ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zveřejnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby 

s názvem „Komunitní centrum a sociální bydlení - Dolly, zpracování PD“ na úřední desce ÚMČ 

Praha 22.  

3. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu 

se závěry tohoto usnesení. – trvá 

ORS zajistil zadání VZ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22, hodnotící komise bude zasedat dne          

10. 3. 2020 v 9:30 hodin. 
32/5 - VZMR na výběr zhotovitele s názvem „Oprava stávající cestní sítě u dětského hřiště za 

Normou“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a 
hodnotící komise 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na výběr 

zhotovitele s názvem „Oprava stávající cestní sítě u dětského hřiště za Normou“ v souladu se 

Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu 

se závěry tohoto usnesení. trvá 

32/6 – VZMR na služby s názvem „Výběr administrátora architektonické soutěže na revitalizaci 

nám. Bratří Jandusů - Praha 22“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu 

oslovených účastníků a hodnotící komise 

1. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s 

názvem „Výběr administrátora architektonické soutěže na revitalizaci nám. Bratří Jandusů - 

Praha 22“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22 č. 1/2019. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi jmenovat členy a náhradníky hodnotící komise v souladu 

se závěry tohoto usnesení. 

ORS zajistil zadání VZ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 22, hodnotící komise bude zasedat dne 12. 3. 2020 

v 9:30 hodin. 
32/7 - Uzavření KS na výkup pozemků parc. č. 1074/33 a 1074/39 v k. ú. Uhříněves 

Rada MČ Praha 22 ukládá OSM připravit materiál do 7.  ZMČ - materiál na 7. ZMČ schválen - 

smlouva se připravuje 
32/8 - Výpověď NS č. 79/2016 MN - 13 na pronájem zahrádky u čp. 380 Husovo nám. 

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat výpověď nájemní smlouvy - výpověď zaslána - trvá 
32/9 - Ukončení NS č. 275/2008 MN - 89 na pronájem bytu č. 31 v DPS II. a NS č. 39/2011 MN - 9 na 
pronájem NP v DPS II. 

Rada MČ Praha 22 ukládá  

a) OSM informovat žadatele a připravit dohody o ukončení NS, 

b) starostovi podepsat dohody o ukončení NS 
- žadatelka informována, dohody o ukončení NS připraveny 

32/10 - Úhrada nákladů za vybavení bytu č. 10 v čp. 192 ul. Přátelství panu J. R. 

Rada MČ Praha 22 souhlasí s úhradou nákladů za vybavení bytu v ul. Přátelství v Praze – Uhříněvsi ve 

výši 12 038 Kč panu J. R. - splněno 
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32/11 - VZMR  s názvem „Adaptace podlahové krytiny v části přízemí Uhříněveského muzea čp. 1251“ 

Rada MČ Praha 22 ukládá OSM zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Adaptace 

podlahové krytiny v části přízemí Uhříněveského muzea čp. 1251" v souladu se směrnicí ÚMČ Praha 22 

č. 1/2019 - VZMR zadána, čeká se na nabídky 

32/12 – VZ „Pořízení víceúčelového zametacího stroje na úklid chodníků“ - výběr administrátora 

Rada MČ Praha 22 ukládá 

a) starostovi podepsat příkazní smlouvu se společnosti Forad Consult, s.r.o. se sídlem 

Rybalkova 1323, 440 01 Louny, IČ 28578694, 

b) OŽPD zajistit zadání podlimitní veřejné zakázky na „Pořízení víceúčelového zametacího 

stroje na úklid chodníků“ prostřednictvím společnosti Forad Consult, s.r.o. se sídlem 

Rybalkova 1323, 440 01 Louny, IČ 28578694 za podmínek příkazní smlouvy. 
- dnes v materiálech bod 10 

32/13 - Pronájem vozidla Škoda Pick-up 2AX 5637 

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat nájemní smlouvu s Miroslavem Mandrikem na dobu 

trvání dohody o provedení práce - splněno 

32/17 - Různé 

A/ Účast MČ Praha 22 na 15. ročníku mezinárodního festivalu Architecture Week Praha 

Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi uzavřít smlouvu o spolupráci s organizátorem festivalu Czech 

Architecture Week, s.r.o., IČ 27872688 - smlouva uzavřena - splněno 

C/ Žádost o poskytnutí věcného daru HS 4 - Chodov 

Rada MČ Praha 22 ukládá OKÚ připravit darovací smlouvu o poskytnutí věcného daru k podpisům 

smluvních stran. - smlouva odeslána k podpisu druhé smluvní straně 

 
2b) Kontrola usnesení ze 7. ZMČ ze dne 20. 2. 2020 

5.1.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje uzavření kupní smlouvy dle přílohy na výkup pozemků parc. 

č. 2265/2, 2265/3, 2266/2 a 2266/3 v k. ú. Uhříněves o celkové výměře 311 m2 od spoluvlastníků: 

   pana Davida Adámka, nar. 07. 03. 1978, bytem Míru 1112, 28 002 Kolín 2, paní Mileny Adámkové, 

nar. 24. 07. 1976, bytem Míru 1112, 28 002 Kolín 2, pana Ing. Zdeňka Nováka, nar. 19. 08. 1964, 

bytem Břidlicová 1519/4, 104 00, Praha - Uhříněves a paní Heleny Novákové, nar.  02. 10. 1964, 

bytem Břidlicová 1519/4, 104 00, Praha - Uhříněves,  

 za cenu 3.300 Kč/m2, tj. za celkovou cenu 1.026.300 Kč. V případě, že nedojde z jakéhokoliv důvodu 

k rozhodnutí o změně územního plánu, v jejímž důsledku má dojít ke změně funkčního využití pozemků 

parc. č. 1617, 1620/2, 2264/1, 2264/2 vše v k. ú. Uhříněves tak, jak je definována v usnesení 2. mim. 

ZMČ Praha 22 č. 9.1 ze dne 21. 11. 2019 do 3 let od podpisu této smlouvy, bude cena za 1m2 navýšena 

o 2.200 Kč/m2, tj. celkem o 684.200 Kč.  

5.1.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 podepsat kupní smlouvu. - trvá 

 

5.2.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje směnu části pozemku parc. č. 145 v k. ú. Uhříněves o výměře 

1 m2 ve vlastnictví paní Dagmar Bořkovcové, bytem: Salačova 84/2, 104 00 Praha - Uhříněves, nar: 30. 

9. 1952 za část pozemku parc. č. 147 v k. ú. Uhříněves o výměře 1 m2, který má ve svěřené správě MČ 

Praha 22.    

5.2.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 podepsat směnnou smlouvu. - trvá 

5.3.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje podepsání souhlasného prohlášení dle přílohy na uznání 

vlastnictví k pozemku parc. č. 1858/90 o výměře 251 m2 v k. ú. Uhříněves pro hl. m. Prahu se svěřenou 

správou pro MČ Praha 22 s spoluvlastníky panem Milanem Moravcem, nar.: 7. 3. 1945, bytem 

Kašovická 870/5, 1047 00 Praha - Uhříněves, panem Ing. Miroslavem Moravcem, nar.: 24. 9. 1957, 

bytem: Za Nadýmačem 1498/1, 104 00 Praha - Uhříněves a paní Markétou Schránilovou, nar.: 19. 1. 

1967, bytem: Pivcova 958/10, 152 00 Praha - Hlubočepy. 

5.3.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 podepsat souhlasné prohlášení. - trvá 

 

5.4.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje uzavření kupní smlouvy na odkoupení pozemků parc. č. 

1074/33 a 1074/39 v k. ú. Uhříněves od následujících spoluvlastníků viz usnesení. 

5.4.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 podepsat kupní smlouvu. - trvá 
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6.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje vstup MČ Praha 22 do Svazu městských částí hl. města Prahy. 

6.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá tajemníkovi odeslat žádost.  - splněno 

 

8.1    Zastupitelstvo MČ Praha 22 souhlasí s doplněním usnesení o bod č. 3 navržené zastupitelem                 

Ing. Martinem Turnovským.  

8.1.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 souhlasí s podnětem na změnu ÚP v nové trase komunikačního 

propojení ul. Fr. Diviše - K Dálnici. 

8.1.2     Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá radnímu Mgr. Ing. Lagnerovi, Ph.D. informovat majitele 

dotčených pozemků a odbor územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy o výsledku hlasování. - trvá 

8.1.3 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá Radě MČ Praha 22 zasadit se o prodloužení platnosti územního 

rozhodnutí čj. P22 2510/2016 OV 04 ze dne 11. 3. 2016. - trvá 

 

9.1 Zastupitelstvo MČ Praha 22 schvaluje uzavření Memoranda o spolupráci ve vztahu k Přírodní 

památce Obora v Uhříněvsi uvedeného v příloze č. 1 tohoto usnesení.  

9.2 Zastupitelstvo MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat Memorandum za městskou část Praha 22, 

dle bodu 1. – trvá 

 
2c) Kontrola zápisu ze 7. ZMČ ze dne 20. 2. 2020 - K zápisu nebyly doručeny žádné připomínky. 

 
3. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Napojení lávky ul. Ke Kříži (1. etapa) se 
stávajícími cyklotrasami - zpracování  PD“- schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek a seznamu 
oslovených účastníků a hodnotící komise 
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 „Napojení lávky ul. Ke Kříži (1. etapa) se stávajícími cyklotrasami - zpracování  PD“ 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s 

názvem „Napojení lávky ul. Ke Kříži (1. etapa) se stávajícími cyklotrasami - 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: 

členové: Mgr. Ing. Ondřej Lagner     náhradníci:  Vojtěch Zelenka 

   Miroslav Šašek                                      Mgr. Pavel Kosař 

               Jiří Rösler                                              Viktorie Korcová 

/5:0:0/ 
4. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část 
B2b“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených účastníků a hodnotící komise 
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B2b“.  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

s názvem „Chodník ul. Františka Diviše - část B2b“ 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: 
  členové: Mgr. Pavel Kosař                náhradníci:  Vojtěch Zelenka 

     Jiří Rösler                                                Mgr. Ing. Ondřej Lagner 

                                  Miroslav Šašek         Viktorie Korcová 

/5:0:0/ 
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5. Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Studniční vrty Husův park a 
Polyfunkční dům Pitkovice“ - schválení způsobu zadání, zadávacích podmínek, seznamu oslovených 
účastníků a hodnotící komise 
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 

s názvem „Studniční vrty Husův park a Polyfunkční dům Pitkovice“. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s 

názvem „Studniční vrty Husův park a Polyfunkční dům Pitkovice“ v souladu se Směrnicí ÚMČ Praha 

22 č. 1/2019.  

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání, zadávací podmínky. 

4. Rada MČ Praha 22 schvaluje seznam účastníků, kteří budou vyzváni k podání nabídky. 

5. Rada MČ Praha 22 schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

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

       Jiří Rösler                                Vojtěch Zelenka 

        Miroslav Šašek                         Viktorie Korcová 
/5:0:0/ 
 

6. Veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Poskytnutí poradenských a konzultačních 

služeb modelu BIM - MŠ V Bytovkách" - schválení způsobu zadání a zadávacích podmínek 
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o přímém zadání VZMR na služby pod názvem „Poskytnutí 

poradenských a konzultačních služeb modelu BIM - MŠ V Bytovkách“, prostřednictvím Ing. Arch. 

Zdeňka Rudovského, Ph.D., Na Vyhlídce 501, 382 41 Kaplice, IČ: 75186501 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. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi podepsat smlouvu o poskytování služeb, jejichž rozsah je 

specifikován v přiložené důvodové zprávě. 

3. Rada MČ Praha 22 schvaluje způsob zadání a zadávací podmínky.  

/5:0:0/ 

 

7. Podlimitní veřejná zakázka na služby pod názvem „Poskytnutí služeb v oblasti stavebního 

managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“ - zrušení zadávacího řízení  
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou. 
V průběhu zadávacího řízení byly zjištěny skutečnosti, které nasvědčují tomu, že původně předpokládaná 

hodnota VZ není reálná, s tím, že při jejím určení došlo k nezohlednění kompletního rozsahu požadovaných 

služeb, čímž byla předpokládaná hodnota určena výrazně nižší, než je reálná skutečnost.  
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 rozhoduje o zrušení zadávacího řízení  

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi prostřednictvím firmy Spolek Europrojekty, Čsl. Armády 

1287/27, 434 01 Most, IČ: 227 22 441, písemně seznámit uchazeče se zrušením zadávacího řízení. 

3. rozhoduje o zrušení jmenované hodnotící komise, která dne 22. 1. 2020 byly na 30. zasedání RMČ 

schválena usnesením v bodě 4. 

4. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit opětovné zadání veřejné zakázky na služby, avšak v režimu 

pro nadlimitní veřejnou zakázku, 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. 

5. Rada MČ Praha 22 ukládá ORS zajistit opětovné zadání jmenování hodnotící komise.  
/5:0:0/ 
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8. Nadlimitní  veřejná zakázka malého rozsahu na služby pod názvem „Poskytnutí služeb v oblasti 

stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“ - schválení způsobu zadání, 

zadávacích podmínek a jmenování hodnotící komise 
Materiál byl předložen písemně a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí se zajištěním zadání nadlimitní veřejné zakázky na služby pod názvem 

„Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“ 

zadávanou ve zjednodušeném nadlimitním 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 nadlimitní 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.  

4. Rada MČ Praha 22 schvaluje pro zajištění zadání nadlimitní veřejné zakázky pod názvem 

„Poskytnutí služeb v oblasti stavebního managementu k investičnímu projektu výstavby ZŠ Romance“  

5. Rada MČ Praha 22 schvaluje členy a náhradníky hodnotící komise v tomto složení: 

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

          Vojtěch Zelenka                             Štěpán Zmátlo 

            Ing. arch. Jiří Hejda 

            Jiří Rösler 

                                    Miroslav Šašek 

/4:0:1/ 

 

9. Okamžitá výpověď Nájemní smlouvy č. 46/2011 MN - 13 na pronájem bytu v ul. Přátelství v Praze 

- Uhříněvsi uzavřená s paní Ing. M. M.    
Materiál byl předložen písemně a objasněn místostarostou Mgr. Kosařem. 
Nájemkyně se v bytě dlouhodobě nezdržuje, nechává soustavně otevřená okna a byt je využíván pouze jako 

skladiště. V bytě je odpojen plyn a byt není vytápěn. V bytě se množí hlodavci, kteří následně obtěžují 

nájemce celého domu. Nájemkyně byla na situaci několikrát upozorňována zaměstnanci OSM, ale bez 

výsledku.  
Usnesení: 

1. RMČ souhlasí s podáním výpovědi bez výpovědní lhůty u nájemní smlouvy č. 46/2011 MN - 13 na 

pronájem bytu v ul. Přátelství Praha - Uhříněves paní Ing. M. M. 

2. RMČ ukládá starostovi podepsat výpověď nájemní smlouvy bez výpovědní lhůty. 
/5:0:0/ 

 

10. Výběrové řízení „Pořízení víceúčelového zametacího stroje na úklid chodníků“ - zadávací 

podmínky 
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Koutským. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 schvaluje výzvu k podání nabídky k plnění zjednodušené podlimitní veřejné 

zakázky na dodávku s názvem „Pořízení víceúčelového zametacího stroje na úklid chodníků“. 

2. Rada MČ Praha 22 schvaluje hodnotící komisi ve složení: 

a) Radovan Koutský                   náhradníci:  Ing. Ivo Krátký 

b) Mgr. Pavel Kosař.                                      Štěpán Zmátlo 

c) Ing. Dana Sopoušková                              RNDr. Kateřina Marková 

d) Renáta Hübnerová                                     Ing. Alexandra Zídková 

e) Ing. Jana Kovaříková                                 Ing. František Wetter 
3. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD ve spolupráci s příkazníkem vyhlásit VZ. 

/5:0:0/ 
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11. Výpovědi ze smluv 
Materiál byl předložen písemně a objasněn radním panem Koutským. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 souhlasí s ukončením smluv výpovědí, a to: 

 Smlouvy č. 183/2013 SL 22 s Obchodní společností AUTO GOLDCAR a.s. se sídlem Bohdalecká 

1416/12, 101 00 Praha 10 

 Smlouvy č. 177/2007 SL 29 s GOLC OIH, a. s., se sídlem Světice 191, 251 01 Říčany 

 Smlouvy č. 176/2007 s firmou Vojtěch Javůrek, se sídlem Přátelství 902, 104 00 Praha 10 - 

Uhříněves 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá starostovi zaslat výpovědi výše uvedených smluv. 

/5:0:0/ 

 
12. Rozpočtové úpravy 
Materiál byl předložen písemně. 
Usnesení: 
Rada MČ Praha 22 schvaluje rozpočtové úpravy dle přílohy. 

a) Přijaté dotace 

    zvýšení příjmů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Pečovatelská služba (z rozpočtu HMP) 01 63 350 000 

 Pečovatelská služba (z MPSV) 02 63 505 800 

 Místní lidová knihovna 03 63 81 600 

 

   
937 400 

 zvýšení výdajů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Výdaje na pečovatelskou službu 01 43 350 000 

 Výdaje na pečovatelskou službu 02 43 505 800 

 MLK - neinvestiční výdaje 03 33 81 600 

 

   
937 400 

 b) Zapojení fondu muzea do rozpočtu 

    Zvýšení příjmů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Zapojení z fondu muzea 01 - 3 000 

 

   
3 000 

 Zvýšení výdajů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Nákup knih pro muzeum 01 33 3 000 

 

   
3 000 

 c) Zapojení fondu darů do rozpočtu 

    Zvýšení příjmů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Zapojení z fondu darů 01 - 728 200 

 

   
728 200 

 Zvýšení výdajů 

    Text ř. Oddíl Částka 

 Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce 01 22 728 200 

 

   
728 200 

 Seznam rozhodnutí o přidělení dotací 

    Pečovatelská služba (RO 3001) 

  

350 000 Kč 

usnesení ZHMP č. 13/6 ze dne 23.01.2020 

    Pečovatelská služba (RO 2001) 

  

505 800 Kč 

usnesení ZHMP č. 14/28 ze dne 13.02.2020 

    Místní lidová knihovna (RO 3007) 

  

81 600 Kč 

usnesení ZHMP č. 14/38 ze dne 13.02.2020 

    /5:0:0/ 
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13. Zápis ze 7. zasedání Komise dopravy ze dne 18. 2. 2020 
Zápis byl předložen písemně a objasněn panem starostou. 
Usnesení: 

1. Rada MČ Praha 22 bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 18. 2. 2020. 

2. Rada MČ Praha 22 ukládá OŽPD  

a) Projednat jednotlivé návrhy řešení na omezení rychlosti v ulici Lnářská s dopravní policií a 

předložit návrh řešení na následujícím zasedání KD. 

/5:0:0/ 

b) Zadat vypracování studie na zvýšení bezpečnosti dopravy v místech, která se v MČ jeví jako 

nebezpečná. 

/1:4:0/ 
3. Rada MČ Praha 22 souhlasí s návrhem komise dopravy instalovat před přechodem v ulici Ke Kříži 

(u viaduktu) optickou brzdu a ukládá OŽPD projednat její stanovení s vlastníkem komunikace a 
s PČR. 
/5:0:0/ 

 

14. Různé 

A/ Změna v Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí 

Na základě doporučení paní předsedkyně komise Mgr. Štěpánkové je radě navrženo odvolání člena pana  

Jaroslawa Batóga SVD  - administrátor farnosti kostela Všech svatých z komise SPOD. Důvodem je ukončení 

činnosti pana faráře v Uhříněvsi. Komise se dohodla, že nebude jmenovat či navrhovat ke jmenování žádného 

nového člena.  

Usnesení: 

Rada MČ Praha 22 odvolává pana  Jaroslawa Batóga SVD z funkce člena Komise pro sociální a právní 

ochranu dětí ke dni 4. 3. 2020 

/5:0:0/ 

 

Složení komise: 

předsedkyně Mgr. Štěpánková Silvie, DiS, K Dálnici 649/21, Uhříněves 

tajemnice Ivana Souralová, ÚMČ Praha 22 

členka   Mgr. Kateřina Erbsová, ÚMČ Praha 22, 1. místostarostka MC Praha 22 

členka    MUDr. Milena Herčíková, odborná lékařka, ordinace Přátelství 64/70  

členka    Mgr. Vladimíra Reinerová, ředitelka ZŠ Kolovraty, Mírová 57/47 

členka    Mgr. Ivana Vodičková, ředitelka ZŠ U Obory, Vachkova 630/1 

členka    Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová, výchovná poradkyně ZŠ U Obory   

člen        PaedDr. Petr Ptáček, ředitel ZŠ, Vachkova 941, Uhříněves 

člen        Mgr. Jiří Měchura, ředitel ZŠ Bří Jandusů 2, Uhříněves 

člen        Bc. Zbyněk Sova, Policie ČR, Nové náměstí 1234 

člen        Michal Žilka, Městská policie ČR 

 

 

B/ Vlajka pro Tibet 

Městská část Praha 22 již mnoho let podporuje mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet, symbolickým 

vyvěšením tibetské vlajky dne 10. března. Vyvěšení zajistí úsek údržby MČ a OKÚ písemně sdělí 

pořadatelům podporu MČ Praha 22 v mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Zároveň bude vlajka vyfocena 

a fotografie zveřejněna na oficiální stránkách spolku Lungta.  

Usnesení:   
Rada MČ Praha 22 souhlasí s podporou akce „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením tibetské vlajky dne 10. 3. 2020 

na počest 61. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.  
/4:1:0/ 
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C/ Informace k onemocnění koronavirem Covid-19 

Tajemník seznámil členy rady o současné situaci a doporučeních z porady krizových pracovníků na MHMP. 

Všechny relevantní informace o situaci kolem výskytu koronaviru Covid-19 jsou uvedeny na 

portále bezpecnost.praha.eu, který je průběžně aktualizován, a na stránkách naší MČ. Stejně jako v případě 

chřipky se nákaze koronavirem dá preventivně předcházet důsledným dodržováním základních hygienických 

pravidel a nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací ostatních lidí.  

 

Přijatá opatření: 

V pondělí 2. 3. 2020 svoláno společné jednání s obvodními lékaři, řediteli ZŠ a MŠ a předsedkyní klubu 

seniorů za účasti vedení MČ, tajemníka ÚMČ a krizového pracovníka. Předání informací a dohoda o dalším 

postupu při řešení situace kolem výskytu koronaviru Covid-19. Dezinfekční prostředky pro personál a žáky a 

na úklid v budovách škol zajišťují ředitelé.   

Na radnici byl zvýšen úklid společných a hygienických prostor dezinfekčními prostředky, výměna mýdla 

v zásobnících za dezinfekční. V budově radnice, otevřeného informačního centra, v DPS I a II, v lékařském 

domě, v muzeu, ve ŠJ a veřejné jídelně budou instalovány bezdotykové zásobníky na dezinfekční roztok, na 

odbory, OIC a přepážky byly předány dezinfekční rozpračovače. Zaměstnanci byli informováni o 

pracovněprávních souvislostech týkající se koronaviru. Pro DPS je doporučeno omezení návštěv. Situace je 

průběžně monitorována, další postup bude v souladu s HS HMP a dalšími orgány státní správy.        

       

D/ Ples MČ Praha 22 rok 2020 - výtěžek 
Pan starosta informovala o tom, že výtěžek ze vstupného a z tomboly bude věnován organizaci HoSt Home-
Start ČR, která pomáhá rodinám ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Usnesení: 
Rada MČ Praha 22 souhlasí s poskytnutím finančního daru ve výši částky vybrané na Plesu MČ Praha 22               
dne 8. 2. 2020, která činí 39 600 Kč HoSt Home-Start ČR, zapsaný ústav, IČ 26616190, zastoupený ředitelkou 
organizace paní Mgr. Alžbětou Candia Muńoz. 
/5:0:0/ 

 

Zasedání bylo ukončeno v 15:10 hod. 

Zapsala: Monika Kubšová  

 

 

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Pavel Kosař   ........................................................ 

 

 

Ing. Ivo Krátký   ......................................................... 

 

 

 

 

Vojtěch Zelenka, starosta MČ Praha 22  ................................................................ 

http://bezpecnost.praha.eu/

